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 مقدمه

َِاعَمال َنااِ  َِوَسيَِّئات  َنا، ِاَنُفس  ُِشُرور  ِم ن ِب اهلل  َِونَ ُعوُذ َِوَنسَتغف ُره، َِوَنسَتع يُنه َِنحَمُده ِل لَّه  ِاْلَحمَد َِمنِنَّ ،
لََِّله،َِومَِ َفاَلُِمض  َهُدِشِْأَِه،ِوَِنِاَلِا َلَهِا الَِّاهللَُِوحَدهِاَلَِشر يَكِلَِأَِشَهُدِنُِيضل لَِفاَلَِهاد َيَِله،َِوأَِيَهد ه ِاهللُِ

ِنَُِّمَحمَّداًَِعبُدهَِوَرُسولُه.أَِ
﴿                          ﴾ [:231آل عمران] 

﴿                                 

                             ﴾ 
 [2نساء:]ال

﴿                                    

                 ﴾ [22-23ألحزاب: ا] 

 اما بعد:

ي پيامبران و رسوالنش متوجه انسانها اولين دستوري كه از جانب خداوند بوسيله

 ان يعني خدا را به يكتايي شناختن و عبادت كردن و اعتقاد بهگرديده، ايمان است و ايم

مالئكه و كتابها و پيامبرانش و نيز به روز آخرت و قضا و قدر و برانگيخته شدن بعد از 

 مرگ.

باشد و نجات از مي شكي نيست بدون ايمان، سعادت دنيوي و اخروي بنده در خطر

قبل از هر چيز دعوت به ايمان بوده عذاب خدا ناممكن است از اين رو دعوت انبياء 

است، وقتي ايمان بر دلها محكم و راسخ گردد زندگي فردي و اجتماعي در جهت 

سعادت پيش خواهد رفت. به همين دليل شاگردان صادق مكتب رسالت هنگامي كه 

چشيدند فوالد گونه در برابر ستمگران و آن را  ايمان بر دلهاي آنان نقش بست و حالوت

ن و امپراطوران ظالم مقاومت نموده و بشريت را از شقاوت بسوي سعادت دنيا و مستعمرا
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آخرت سوق دادند بدين خاطر نام آنها در تاريخ بشريت همچون ستارگاني پرنور 

 درخشد.مي

 توانيمبرادران و خواهران مسلمان، من و شما بعنوان مسلمان، تنها امتي هستيم كه مي

ي سعادت در اين راه گام برداريم. در اين انها به سر قلهبراي راهنمايي و رساندن انس

بايست بكوشيم و قدمي راستا هر يك از ما به طريقي براي رسيدن به اين هدف مي

ي رفيع راهي نيست جز تقويت ايمان خود و ابالغ آن برداريم، كه براي رسيدن به اين قله

 به ساير بشريت.

ابي به زبان فارسي وجود دارد، سعي نموديم كتابي ي مالئكه كمتر كتاز آنجا كه درباره

يكي از شش ركن ايمان است، داشته باشيم. اميد است  ي مالئكه كه ايمان به آنهادرباره

مورد قبول درگاه خداوند قرار گيرد. و قدم مثبتي جهت تقويت ايمان خود و ديگران 

 برداشته باشيم.

ي تحرير آوري و به رشتهو فارسي جمعاين كتاب با استفاده از مراجع متعدد عربي 

و شرح و توضيحات  شويم كه از آيات قرآن، احاديث پيامبردرآمده است و متعهد مي

باشد كه جز از طريق ي مالئكه از مسائل حساس ميعلما قدم فراتر نگذاريم زيرا مسئله

يات جداً ايم از نقل اسرائيلتوان در مورد آن سخن گفت. همچنين سعي كردهوحي نمي

در مورد  ضمناً ي نقل آن را داده باشند.اجازه داري كنيم مگر در مواردي كه پيامبرخود

اي همانند: ذهبي، ابن حجر ضعيف بودن از علماي برجسته حكم حديث از صحيح يا

 ايم. وآلباني بهره جسته

در اين  ي عزيزاني كهي بنده و كليهاميد است خداوند اين كتاب را جزء اعمال حسنه

 اند، قرار بدهد.راه بنده را راهنمايي و ياري كرده

ي كساني كه اين كتاب را بدون شك اين رساله بدون نقص نخواهد بود لذا از كليه

ها و ارشادات خويش را از بنده دريغ خواهم نكته نظرات، راهنماييكنند ميمطالعه مي

 نفرمايند.
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يَماَِاخطَأوََِِماَِاَصبُتَِفم َنِاهللِ  َحولَِوَِِم َنِالشَّيطَانِ وَُِِتَِفم نِنَفس  ب اهلل .وَِِالَِ ِالَِقُ وََّةِا الَِّ
أَنَت،َِأسَتغف ُركَِوَِِب َحمد ه ،ُِسبَحاَنَكِاللَُّهمَِّوَُِِسبَحاَنِاهللِ » ِ«أَُتوُبِإ لَيكوَِِب َحمد َك،َِأشَهُدَِأنِالَِإ َلَهِإ الَِّ

 

 ابوحذيفه

 احمد بازماندگان قشمي

 2/4/32ي قشم هجزير
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 :اولفصل 

 مالئكه موضوع اهميت

 اركان ايمان است ءبه مالئكه جزاعتقاد  -5

به عدم اعتقاد  وي راسخ و باور راستين به مالئكه است ، عقيدهاز ستونهاي ايمان يكي

 …ي ارتداد و كفر انسان در دايرهسقوط  ومالئكه يعني نقص ايمان 

اسالمي مالئكه وجود دارند و انكار آنها سبب طبق نص قرآن و حديث و اجماع امت 

گردد پس اعتقاد به وجود آنها واجب است و خداوند نيز مؤمنين را بدليل ايمان به كفر مي

 نمايد.مالئكه كه از امور غيبي است تمجيد مي

﴿                               

                                   ﴾ 
 [202 :نساءال]

بر پيامبرش نازل كرده ايد، به خدا و پيغمبرش و كتابي كه اي كساني كه ايمان آورده»

است و به كتابهايي كه پيش از آن نازل نموده است ايمان بياوريد. و هر كس كه به خدا و 

فرشتگان و كتابهاي خداوندي و روز رستاخيز كافر شود واقعاً در گمراهي دور و درازي 

 . «افتاده است

﴿                                 

                                 ﴾ 
 [132 :ةبقرال]

ارش بر او نازل شده است و مؤمنان نيز ايمان آورد بدانچه از سوي پروردگ پيامبر»

بدان باور دارند. همگي به خدا و فرشتگان او و كتابهاي وي و پيغمبرانش ايمان داشته و 
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گويند: شنيديم و اطاعت گذاريم. و ميگويند:( ميان هيچ يك از پيغمبران او فرق نمي)مي

 . «كرديم. پروردگارا! آمرزش تو را خواهانيم و بازگشت بسوي توست

اگر خداوند مؤمنين را تمجيد نموده است، كساني را كه بدان معتقد نيستند يا استهزاء 

 كند. كنند توبيخ ميو مسخره مي

﴿                          ﴾ 
 [23 :ةبقرال]

فرشتگان و فرستادگان او و جبريل و ميكائيل باشد )خدا  كه دشمن خدا و كسي»

 . «دشمن اوست( پس همانا خداوند دشمن كافران است

ابوداود سجستاني صاحب سنن ابوداود به همراه طالب به سوي مجلس علمي 

رفت در راه مردي هرزه و خبيث بعنوان مسخره گفت: پاهايتان را باال ببريد تا بالهاي مي

ِ»كنيد. )منظورش مسخره كردن ( حديث را نش مالئكه ِل طَال ب  َِاجن َحتَ َها ِلََتَضُع ِاْلَمالَئ َكَة ا نَّ
 1بود. «الع لم

افتاد  گويد:آن مرد هنوز قدم از قدم برنداشته بود كه پاهايش خشك شدهامام نووي مي

 2و مرد.

 شناخت مالئكه سبب رشد ايمان است -1

خود، پروردگار متعال را حاضر و ناظر دانسته وقتي انسان در تمام حاالت و انفعاالت 

كنند ي حركات و سكنات او را ثبت ميو بداند كه مأمورين خداوندي )مالئكه( كليه

ي اخالص را در او تقويت احساسي الهي در هنگام عمل به او دست داده و روحيه

ي و تحقق دارد در جستجوي رضايت الهكند و در نهايت هر گامي كه در زندگي بر ميمي
                                                                        

سنن ترمذي كتاب العلم  /حديث صحيح گسترانند.همانا فرشتگان بالهايشان را براي طالب علم مي -1

 1231رقم  ةعن رسول اهلل باب ما جاء في فضل الفقه علي العباد

 بوستان العارفين -2
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ي واالي عبوديت خواهد رسيد و جزء كساني خواهد خواست اوست و به تدريج به مرتبه

 ﴿ فرمايد:ي آنها ميبود كه خداوند درباره                   

                            ﴾ [03: فصلت] 

ي خويش استقامت گفته گويند: پروردگار ما تنها خداست و سپس بركساني كه مي»

دهند( كه نترسيد و غمگين آيند )و به آنها مژده ميورزند فرشتگان بر ايشان فرود ميمي

 . «شودبه شما وعده داده مينباشيد و شما را بشارت باد به بهشتي كه 

 عالم مالئكه عالمي غيبي است -4

 …ها مانند: عالَم جن، عرش، كرسي، لوح و قلم عالم مالئكه همانند بسياري از عالَم

تواند بهانه و دليلي براي رد اين عالم باشد تا باشد و عدم درك آن نميجزء عالم غيب مي

 اييم . بنم …آن را تعبيري به باكتري و ويروس و 

ي مسلمان است كه تسليم احاديثي باشد كه در عالَم غيب خاصتاً عالم فرشتگان وظيفه

صحت آنها مطابق قواعد اهل علم و قرون مفضله و ائمه به اثبات رسيده باشد و مردود 

شمردن حديث بدليل آنكه صرفاً مغاير با معارف و دانش ماست يا وقوع آن بعيد به نظر 

 ت. رسد، جائز نيسمي

و حديثي كه از نظر عقل ما جزء امور ناممكن است هيچ گاه جزء امور غير ممكن و 

شود زيرا انسان توانايي دارد با بكار گيري علم اموري را محقق مستحيل محسوب نمي

آيند بنابراين در برابر قدرت خداوندي سازد كه عادتاً در حكم غير ممكن به حساب مي

و زميني عاجز درگاه اويند، تكليف روشن است و موضع  هاي آسمانيي پديدهكه همه

ي تمام امور كند اين است كه دربارهپذيرد منطق آن را رد نميسليم و درستي كه ايمان مي

قْ َناوَِِآَمّنامربوط به عالم غيب بگوييم:   )ايمان آورديم و پذيرفتيم(.َِصدَّ

 .َاطَعَناوََِِسم عَنا گوييم:ي نصوص مربوط به مسايل تعبدي ميچنانكه درباره
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آري به مفاد و محتواي تمام نصوص ايمان داريم و خود را ملزم به بررسي حقيقت، 

پردازيم )مگر در نمي ي تفصيل آنها به جستجوماهيت و كيفيت تمام آنها ندانسته و درباره

ز حدي كه شارع براي مان بيان نموده است( زيرا عقل ما از احاطه به اين امور غيبي عاج

است و خداوند خالق انسان به مخلوقاتش توانايي درك كامل چنين مسايلي را نداده است 

ها مثل معتزله در رد بعضي از احاديث صحيح كه از نظر عقل  بعضي از مكاتب يا گروه

اند و احاديثي مانند: سؤال دو فرشته در رسد افراط و زياده روي كردهآنها بعيد به نظر مي

عذاب يا پاداش و ميزان و صراط و رؤيت خداوند در بهشت توسط  قبر و در پي آن

 اند.مؤمنين و احاديث مربوط به جن و ارتباط آنها با انسان را رد نموده

 وجود خرافات نسبت به مالئكه -3

شده كه آيد باعث سخن به ميان مي مالئكهامروزه بدليل اينكه كمتر از  متأسفانه 

آن گونه كه باشند  داشتهو غريبي نسبت به مالئكه  تفكرات عجيباز مردم بسياري 

و آن چنان اين خرافات رواج يافته كه حتي  كردندمشركين آنها را دختران خدا معرفي مي

بعنوان  ،اندنسبت داده به پيامبر  در بعضي از كتاب هاي تفسير و تاريخ بدون تحقيق

 مود.توان به اين حديث موضوع وساختگي زير اشاره نمثال مي

ُِعَمرَِ ِا بن  َِرُسوُلِاهللَِِعْن ِقَاَل َِعلىِ:»قَاَل ِوالصَّخَرُة َِعلىَِصخَرٍة ِوالمَاُء اََلرُضَِعَلىِالمَاء 
ِوالحوُتَِعلىَِكاه لَِملكَِقَدَماهِفيِالهواءِ   1«َظهر ُِحوٍتِيَلتقيِحرفاهِبالَعرش 

ر روي صخره فرمودند: زمين بر روي آب وآب ب ابن عمر روايت است كه پيامبر  از

كند و ماهي بر دوش ي آن با عرش برخورد ميدو گوشه ،و صخره بر پشت ماهي

 اي كه پاهايش در هوا است قرار دارد.فرشته

 

                                                                        

 124المجلد األول رقم  عةوالموضو الضعيفةاألحاديث  سلسلةحديث موضوع/  -1



 59 فصل اول: اهميت موضوع مالئكه

 عقايد مردم نسبت به مالئكه

 مردم قبل از اسالم بر دو عقيده بودند. 

و  ي آنها معتقد به وجود مالئكه بودندكليه،پيروان انبياء و رسل عليهم السالم .2

 دانستند.ايمان به آنها را جزء اصول اعتقادي خويش مي

 . كساني كه به انبياء ايمان نداشتند. 1

آورند نه نفي و نه اثبات الف( كساني كه هيچ گونه سخني از مالئكه به ميان نمي

 كردند.مي

توان روحانيون و بسياري از ب( بعضي وجود مالئكه را قبول داشتند؛ از اين گروه، مي

 قديم را نام برد. يسفهفال

 خواندند.ج( مشركين قريش؛ مالئكه را دختران خداوند مي





 

 

 

 :دومفصل 

 مالئكه و صفات آنها

 الف( فرشتگان

 ي خلقت مالئكه:ماده
باشد باز گفته مي« مالك»فرمايد: مالئكه جمع ملك و گفته شده مخفف ابن حجر مي

باشد و اصل آن بويه و جمهور علما ميمشتق شده و همين نظر سي« االلوكه»شده است از 

 است. « الك»

ِ» فرمايد:در حديثي مي باشند همان طور كه پيامبرمالئكه مخلوقاتي از نور مي ُخل َقت 
ِمِّنِنَاروَِِم نِنُورِ ِالَمالَئ َكةُِ َفَِلُكموَُِِخل َقِاْلَجانُِّم نَِمار ج  1ِ«ُخل َقِآَدُمِم مَّاُِوص 

دود آتش و آدم از آنچه در قرآن ي بيد و جنيان از شعلهانمالئكه از نور خلقت شده

 توضيح داده شده )يعني از خاك آفريده شده است( 

كند زيرا نورها متعدد البته نوع اين نور با نوري كه در تصور ما وجود دارد فرق مي

 …ي ماوارء بنفش، ليزر و ي ايكس، اشعهباشند مثالً نور خورشيد، نور مهتاب، اشعهمي

باشند ليكن نوع نور كند، مالئكه نيز از نور ميهر كدام نور هستند ولي نوع آنها فرق مي

 گنجد.اي است كه در عقل و تصور ما نميمالئكه به گونه

 

 

 

                                                                        

 1222رقم  كتاب الزهد و رالرقائق باب في احاديث متفرقه /صحيح مسلم -1
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 ترتيب خلقت:
دانيم ليكن از در واقع ما به صورت دقيق زمان خلقت مالئكه، جنيان و انسانها را نمي

 نيم كه آفرينش انسان بعد از آفرينش جنيان و آفرينشكآيات قرآني چنين برداشت مي

 باشد.جنيان نيز بعد از مالئكه مي

﴿                              

   ﴾ [12 - 12 :حجرال] 

ي گنديده آفريديم. و جن را پيش ي حاصل از گل تيرهدهو ما انسان را از گل خشكي»

 .«از آن از آتش سراپا شعله آفريديم

﴿                                 

                            ﴾ [03: ةبقرال]  

دهم گفتند: زماني كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمين جانشيني قرار مي»

ها اندازد و خونكند و تباهي راه ميدهي كه فساد ميآيا كسي را در زمين قرار مي

ا به حمد، ستايش و طاعت و عبادت تو مشغوليم؟ گفت: من حال آنكه م ،ريزدمي

 . «دانيدنمي دانم كه شماحقايقي را مي

﴿                              

                         ﴾ [23: كهفال] 

و هنگامي كه به فرشتگان گفتيم براي آدم سجده كنيد همگي سجده نمودند مگر »

ابليس كه از جنيان بود و از فرمان پروردگارش سرپيچي كرد. آيا او و فرزندانش را با 

دهيد دشمنان شمايند به جاي من سرپرست و مددكار خود قرار ميوجود اينكه ايشان 

 .«باشدبراي ستمكاران چه عوض بدي مي

 اين دو آيه بيانگر اين است كه خلقت مالئكه و جن قبل از انسان بوده است.
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و بعد از خلقت انسان، مالئكه به دستور خداوند بر او سجده بردند همچنين خداوند 

1ها رفته و بر جمعي از آنها سالم كند.اد كه به نزد فرشتهبه انسان نيز دستور د

َِِعْنِأَب يُِهَريْ َرَةِ ِالنَّب يِّ تُّوَنِذ رَاًعاِفَ َلمَّاَِخَلَقهُِ»قَالَ:َِِعن  َخَلَقِاللَُّهِآَدَمَِعَلىُِصورَت ه ُِطولُُهِس 
ِاْلَماَلئ َكةِ  ِم ْن َِعَلىُِأولَئ َكِالن ََّفر  َِفَسلِّْم ِاْذَهْب يَُّةِِقَاَل َِوَتح  يَُّتَك َِتح  ن ََّها ِفَإ  ُِيَحيُّوَنَك َِما ِفَاْسَتم ْع ُجُلوٌس

2ِ«ُذرِّيَّت َكِفَ َقاَلِالسَّاَلُمَِعَلْيُكْمِفَ َقاُلواِالسَّاَلُمَِعَلْيَكَِورَْحَمُةِاللَّه ِ)فَ َزاُدوُهَِورَْحَمُةِاللَّه (
اش را بر چهرهفرمودند: خداوند آدم  روايت است كه رسول اهلل از ابوهريره

خلقت نمود )درحالي كه( بلنديش شصت گز بود. پس هنگامي كه او را آفريد فرمود: نزد 

كن وگوش بده به سالمي كه بر اند رفته و بر آنان سالمهايي كه نشستهگروهي از فرشته

ئكه . مالالسَّاَلُمَِعَلْيُكمِْباشد پس گفت: ي تو ميكنند پس همانا آن تحيت تو و ذريهتو مي

 3را اضافه نمودند( وِرحمةِاهلل. )السَّاَلُمَِعَلْيَكَِورَْحَمُةِاللَّهِ گفتند: 

 

 

                                                                        

 2112رقم  / كتاب اإلستئذان باب بدء السالمريصحيح بخا -1

 صفةو  الجنةصحيح مسلم/ كتاب  - 2112/ كتاب استئذان باب بدء السالم رقم صحيح بخاري -2

 1342رقم  الطير ةاقوام افئدتهم مثال افئد الجنةنعيمها و أهلها باب يدخل 

دانند كه مراحل هايي ميولياين حديث ردي بر ادعاي ملحديني است كه اصل انسان را از تك سل -3

مختلف رشد و نمو را طي نموده و به صورت يك انسان كامل در آمده است.اما در حقيقت، خداوند 

در ابتداي خلقت آدم را از خاك به صورت يك انسان كامل آفريد و فرشتگان را امر به سجده بر او 

 نمود.

گردد ير )ه( در )صورته( به آدم بر ميگويند ضمو ابن حجر نيز هم عقيده با كساني است كه مي

گويد خداوند آدم را به گردد. و در ادامه ميهمان طوري كه ضمير )ه( در )طوله( نيز به آدم بر مي

د فرزندانش صورت يك انسان كامل آفريد و براي او مراحل گوناگون رشد و نمو درون رحم همانن

صورت رحمان ) خداوند آدم را بر شكل و » «حمنالِرِةخلقِاهللِآدمِليِصوِر»قرار نداد. اما حديث 

 2222 -2222ضعيفه رقم  باشد. سلسلهحديث ضعيفي مي «خودش( آفريد
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 عظمت مالئكه:
خداوند قدرت آفرينش مخلوقاتي عظيم چون عرش، بهشت و جهنم را دارد. كه دليلي 

بر قدرت و عظمت خداوند است و مالئكه هم نوعي از مخلوقات عظيم خداوند بحساب 

 آيند.مي

قيامت عرش عظيم خداوند را با آن همه عظمتش كه كرسي در مقابل آن  در روز

 ي الله يفاصله كنند كهفرشته حمل مي هشت ماندنگين انگشتر مي يك حلقه يا همانند

 باشد.گوش آنها تا دوش مسير هفتصد سال مي

﴿                 ﴾ [22 :قةالحا] 

 .«كننددر آن روز هشت فرشته، عرش پروردگار را بر فراز سر خود حمل مي»

َِعبُداهللِ ِبن  ِرسوَلِاهلل َِِعنَِجاب ر  اُذ َنِل يَِانُِاَحدَِّثَِعنَِمَلٍكِم نَِمالَئ َكة ِاهلل ،ِ»قال:َِِأنَّ
،ِا نََّماِبَيَنَِشحَمة ِاُُذن هِ  يَرةَِإلىِِم نَِحَمَلةِالَعرش  1ِ«َسبُعم ائََةَِعامٍَِِعات ق ه َِمس 

فرمودند: به من اجازه داده شد كه از  روايت است كه پيامبر از جابر بن عبد اهلل

ي اي از فرشتگان خداوند، كه از حاملين عرش است سخن بگويم همانا بين اللهفرشته

 باشد.ي هفتصد سال ميگوش تا دوش او فاصله

در تفسير  روايت است كه رسول اهلل  در مسند امام احمد از عبداهلل بن مسعود 

  ﴿ آيه    ﴾ِ :َِجَناٍحِ»فرمودند ِم اَئة  تُّ ِس  ِاْلُمْنتَ َهىَِعَلْيه  ْدرَة  ْبر يَلِع ْنَدِس  رَأَْيُتِج 
ه ِالت ََّهاو يُل:ِالدُّرَُِّواْلَياُقوتُِ 2ِِ«يُ ْنَتثَ ُرِم ْنِر يش 

ششصد بال داشت و از بالش زيور آالت رنگارنگ و دْر جبرئيل را در حالي ديدم كه 

 ريخت.و ياقوت مي

                                                                        

 2020رقم  الجهميةباب ما جاء في  السنة/ سنن ابوداوود كتاب حديث صحيح -1

 232حسنه األلباني في كتابه اإلسراء و المعراج ص  0222حديث حسن/ مسند احمد رقم  -2
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 تعداد فرشتگان:

﴿           ﴾ [02 :مدثرال] 

 .«داندو تعداد لشكريان پروردگارت را جز او كسي نمي»

اينكه  آيات قرآني و احاديث نبوي داللت بر اين دارد كه در آسمان جايي نيست مگر

اي در آنجا وجود دارد كه هركدام به عبادتي مشغولند بعضي هميشه در حال قيام و فرشته

بعضي در حال ركوع و بعضي در حال سجده و بعضي در حالتهاي ديگر هستند و هر 

كنند و هميشه در هاي خاصي دارند كه از آن تجاوز و سركشي نميكدام مراتب و جايگاه

 حال عبادتند.

﴿                          ﴾ 
 [222 -224صافات/ ]ال

اي داريم و ما جملگي به صف هر يك از ما مقام مشخص و جايگاه جداگانه»

 . «ايم و ما تسبيح گويانيمايستاده

َِذرِ  ِأَب ي ِ َعْن ِقَاَل ِاللَّه  َِرُسوُل َِأطَّْتِ»ِ: قَاَل َِتْسَمُعوَن ِاَل َِما َِوَأْسَمُع ِتَ َرْوَن ِاَل َِما َِأَرى إ نِّي
ًداِل لَّ َهَتُهَِساج  ٌعَِجب ْ َِوَمَلٌكَِواض  َِأَصاب َعِإ الَّ ُعَِأْربَع  1ِِ«هِ السََّماُءَِوَحقََِّلَهاَِأْنِتَئ طََِّماِف يَهاَِمْوض 

بينم كه شما فرمودند: همانا من چيزهايي مي رروايت است كه پيامب از ابوذر

شنويد، آسمان ناليد و حق دارد كه ناله كند زيرا در شنوم كه نميبينيد و مسائلي مينمي

اي سرش را براي شود مگر اينكه فرشتهچهار انگشت يافت نمي يآسمان جايي به اندازه

 خدا بر سجده گذاشته است.

                                                                        

/ سنن ترمذي كتاب الزهد عن رسول اهلل باب قول النبي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم يث حسنحد -1

 1020قليال رقم 
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ي اسراء و معراج را واقعه بن صعصعه از پيامبر در صحيح بخاري و مسلم، مالك

در اين سفر به همراهي جبرئيل به آسمانها صعود كرده و در آنجا  كند كه پيامبرنقل مي

 فرمودند:  پيامبر پيامبراني را مالقات نمود و بعد از ديدار با ابراهيم،

ْبر يَلِ» َِفَسأَْلُتِج  ِاْلبَ ْيُتِاْلَمْعُموُر ِل َي ُعوَنِفَ ُرف َع َِسب ْ ِيَ ْوٍم ُِكلَّ ُِيَصلِّيِف يه  ِاْلبَ ْيُتِاْلَمْعُموُر َِهَذا فَ َقاَل
َرَِماَِعَلْيه ْمِ 1ِِ«أَْلَفَِمَلٍكِإ َذاَِخَرُجواَِلْمِيَ ُعوُدواِإ لَْيه ِآخ 

گفت: اين بيت  ،سپس بيت المعمور برايم كشف و ظاهر شد از جبرئيل پرسيدم

 خارج هنگامي كه گزارند ونماز مي در آن شتهفر هزار هفتاد هر روز باشدالمعمور مي

 گردند.شدند هرگز بسوي آن بر نمي 

ي ورود به آنجا را دارد و ديگر هيچ گاه نوبت به او يعني هر فرشته فقط يك بار اجازه

 رسد. نمي

ِاللَّه ِبنِمسعودِ ُعوَنِأَْلَفِز َماٍمِيُ ْؤَتىِب َجَهنََّمِيَ ْوَمئِ  :»قَاَلِقَاَلَِرُسوُلِاللَّه َِِعْنَِعْبد  ٍذَِلَهاَِسب ْ
ُعوَنِأَْلَفَِمَلٍكَِيُجرُّونَ َها ُِكلِِّز َماٍمَِسب ْ 2ِ«َمَع

آورند و براي فرمودند: دوزخ را مي روايت است كه پيامبر از عبد اهلل ابن مسعود 

آن هفتاد هزار دستگيره و زمام است و بر هر زمام هفتاد هزار فرشته قرار دارد كه آن را 

  كشند.مي

با اين حساب تعداد فرشتگاني كه مأموريت آوردن جهنم را بر عهده دارند چهار 

 ( 4023303330333) باشد.ميليارد و نهصد ميليون مي

 بينندبعضي از حيوانات فرشتگان را مي
َِِعْنِأَب يُِهَريْ َرَةِ َيَكة ِفَاْسأَِ»قَاَل:َِِأنَِّالنَّب يَّ َياَحِالدِّ ْعُتْمِص  ن ََّهاِرََأْتِإ َذاَِسم  ُلواِاللََّهِم ْنَِفْضل ه ِفَإ 

ِفَإ نَُّهِرََأىَِشْيطَانًا َمار ِفَ تَ َعوَُّذواِب اللَّه ِم ْنِالشَّْيطَان  ْعُتْمِنَه يَقِاْلح  1ِ«َمَلًكاَِوإ َذاَِسم 
                                                                        

 0132رقم  ئكةكتاب بدء الخلق باب ذكر المال صحيح بخاري/ -1

 1341رقم  حر جهنم ةنعيمها و أهلها باب في شد صفةو  الجنةكتاب  صحيح مسلم/ -2
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فرمودند: هرگاه بانگ خروس را شنيديد از  روايت است كه پيامبر از أبوهريره 

اي را ديده است و هرگاه عرعر االغي را زيرا خروس فرشته خدا فضلش را طلب كنيد

 زيرا االغ شيطان را ديده است. ،شنيديد از شيطان به خدا پناه ببريد

 ب(صفات مالئكه

 باشندداراي بال مي

﴿                               

                  ﴾ [:2 فاطر] 

ي آسمانها و زمين است و ها مخصوص خداوندي است كه آفرينندهستايشي همه»

باشند مي ي مالئكه به عنوان فرستادگاني كه داراي دو بال، سه بال و چهار بالقرار دهنده

 . «افزايد. چرا كه خدا بر هر چيزي تواناستاو هرچه بخواهد بر آفرينش مي

فرمودند: عيسي بن مريم در  روايت است كه رسول اهلل از نواس بن سمعان

  2دمشق نزول كرده در حالي كه دو دستانش را بر بالهاي دو فرشته قرار داده است.

 باشد.بال مي طبق حديثي كه گذشت جبرئيل داراي ششصد

 زيبائي مالئكه
 فرمايد: مي خداوند آنها را بسيار زيبا خلقت نموده است و در مورد جبرئيل

﴿  ﴾3ِ.داراي چهره و رخ زيباست 

                                                                        

رقم  واإلستغفار باب إستحباب الدعاء عنه الصياح الديك بةلذكر والتو/ صحيح مسلم كتاب امتفق عليه -1

رقم  صحيح بخاري كتاب بدء الخلق باب خير المال المسلم غنم تبيع بها شعف الجبال -1212
0030 

 1202باب ذكر الدجال و صفته رقم  عةصحيح مسلم/ كتاب الفتن و أشراط السا -2

  2 تفسير ابن كثير سوره نجم، -3
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﴿  ﴾1 .نيك منظر 

تي كنند آنگونه كه زشاز زمان قديم تا به امروز مردم، مالئكه را به زيبائي توصيف مي

كشند. به عنوان مثال در قرآن كريم جوان زيباروئي به ي شيطان به تصوير ميرا در چهره

فرشته تشبيه شده است. زماني كه برادارن يوسف او را در چاه انداختند رهگذراني كه از 

گذشتند يوسف را در چاه يافتند، او را به مصر برده و به بهاي اندك فروختند آنجا مي

 ا خريد تا برايش سودمند باشد يا او را به فرزندي بگيرد.عزيز مصر او ر

ي جمال يوسف شد و آهنگ كام گرفتن از او در سر گرفت ليكن اما زن عزيز فريفته

شر او را از خويش دفع نمود. افشا شدن اين  - معاذ اهلل -يوسف با جوابي دندان شكن 

ين حادثه، در شهر نيز شايع ي تحقيق اماجرا در قصر و بويژه پس از روشن شدن نتيجه

ي او خودداري ي يوسف شده و يوسف از پذيرفتن خواستهشد كه همسر عزيز شيفته

ورزيده است. اين امر باعث شد كه زنان به نكوهش زن عزيز مصر بپردازند آنچنان كه 

گويند اهميت داده زنان را به يك مهماني دعوت همسر عزيز را وادار ساخت به آنچه مي

در هنگام صرف غذا به دستور او يوسف وارد مجلس شد، زنان با ديدن جمال  كند و

يوسف بي اختيار به جاي ميوه دستهايشان را بريدند و با ديدن جمال يوسف كه تاكنون 

 [02 :يوسف]          ﴾2﴿ نديده بودند گفتند:

 .«ي بزرگواري است! اين بشر نيست بلكه فرشتهداستپاكي ونزاهت يراي خ»

چون در ديدگاه انسانها از زمانهاي قديم زيبايي غير قابل وصف به فرشته تشبيه 

شد زنان حاضر در مجلس تنها تعبيري كه يافتند اين بود كه بگويند او بشر نيست بلكه مي

                                                                        

 [22: كورت] -1

2-   -  درت عظيم يي كه در خلق چنين موجودي چه قي اظهار تعجب از قدرت خدا: برا

 .وعالي را بكار برده است
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وري كه در ادامه او را فرشته است. حال آنكه در بشر بودن يوسف شكي نداشتند همان ط

 ي همسر عزيز تهديد به زندان كردند.در صورت عدم اجابت خواسته

ي شيطان به و برعكس همان طور كه در ابتدا اشاره شد قباحت و زشتي را در چهره

كشند. تا جايي كه قرآن نيز در اين زمينه تشبيهاتي دارد به عنوان مثال در تصوير مي

 يسوره

 هاي درخت زقوم جهنم را به سرهاي شياطين تشبيه نموده است.هصافات خداوند ميو

﴿                                     

              ﴾ [22 -21صافات/ ]ال 

ي نعمتهاي بي شمار و جاويداني كه بهشتيان را با آن آيا آن مهمان نوازي )همه»

ي رنج و محنت ستمگران مايهآن را  كنند( بهتر است، يا درخت زقومي كه ماپذيرايي مي

ي آن همانند سرهاي رويد، ميوهدرختي است كه در قعر دوزخ مي 1ايم، زقومقرار داده

 .«ن استشياطي

 قدرت زياد و سرعت جابجايي 
 فرمايد:خداوند مي در وصفت جبرئيل

﴿   ﴾ [:2 النجم]  

                                                                        

َِعبَّاٍسِ -1 َِوَأنْ ُتْمَِِأنََِّرُسوَلِاللَّه ِ»َِعْنِاْبن  ُمْسل ُموَنِقَاَلَِرُسوُلِقَ َرَأَِهذ ه ِاْْليََةِات َُّقواِاللََّهَِحقَِّتُ َقات ه َِواَلَِتُموُتنَِّإ الَّ
ِ َِفَكْيفَِِاللَّه  َِمَعاي َشُهْم نْ َيا ِالدُّ َِأْهل  َِعَلى ََِلَْفَسَدْت نْ َيا ِالدُّ َِدار  ِف ي ُِقط َرْت ِالزَّقُّوم  ْن ِم  َِقْطَرًة َِأنَّ َِيُكوُنَِلْو ِب َمْن

شراب  صفةجهنم عن رسول اهلل باب ما جاء في  صفة/ سنن ترمذي كتاب حديث صحيح) ؟َطَعاَمهُِ

اين آيه را خواندند: از خدا  روايت است كه رسول اهلل  ( از ابن عباس 1232أهل النار رقم 

ي اوست و از دنيا نرويد مگر اينكه مسلمان باشيد، و فرمودند: اگر بترسيد آن گونه كه شايسته

كسي كه  كشاند، پس حالاي از زقوم در دنيا چكانده شود زندگي اهل زمين را به تباهي ميقطره

 غذايش زقوم باشد چگونه خواهد بود؟! 
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 .«ي( بس نيرومندي است)جبرئيل، فرشته»

گويد: قدرتش آنقدر زياد است كه سرزمين قوم لوط را ابن كثير در تفسير اين آيه مي

ر بودند با حيوانات، عمارات و كشتزارها نزديك چهارصد هزار نف ي آن كهسكنه تمام با

 شنيدند سپسصداي سگهايشان را مي همه را با يك طرف بالش باال برده تا اينكه مالئكه

 آن سرزمين را منقلب نمود و بر زمين كوبيد.

اي تالش دارند اين يكي از علل گمراهي انسانها در مورد عالم غيب اين است كه عده

بينيم كه يكي از اين افراد تعجب يوي بشر مقايسه نمايند. ميعالم را با مقياسهاي دن

شد و به جواب از سوي مي كند از اينكه جبرئيل بعد از چند ثانيه كه سؤالي از پيامبرمي

گويد چگونه ممكن است كه جبرئيل با اين شد. وي ميخداوند احتياج داشت حاضر مي

سيدن نور به بعضي از ستارگان آسمان سرعت فوق العاده حاضر شود در حالي كه براي ر

 به ميليونها سال نوري احتياج است. 

كند سرعت هواپيمايي اي است كه سعي ميداند كه وضعيت او مانند پشهبيچاره نمي

دانست كه عالم مالئكه انديشيد ميرا با مقياس خاص خود بسنجد. اگر در اين قضيه مي

 هاي بشري ما بطور كلي متفاوت است. مقياسهاي خاص خود را دارد كه با مقياس

 داراي خصوصيات جنسي نيستند
فرشتگان بر خالف ساير مخلوقات كه داراي دو جنس مخالف هستند، مذكر و مؤنث 

 توان جنس خاصي را به آنها نسبت داد. ندارند و نمي

بشريت در طول تاريخ اگر چه معتقد به وجود فرشتگان بودند اما اعتقادشان نسبت به 

نها آميخته با انواع خرافات بود. همان طور كه مشركان عرب در اين زمينه دچار گمراهي آ

پنداشتند كه مالئكه از جنس مؤنث هستند و اين پندار دور از حقيقت، نزد شدند، آنان مي

كردند كه مالئكه تر آميخته شده بود و آن اينكه گمان ميآنان با خرافاتي بزرگتر و عظيم

دارد پردازد و بيان ميد هستند. قرآن در اين دو قضيه با آنان به مجادله ميدختران خداون
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اساس است. و كه اعتقادشان بر پايه و دليل صحيحي استوار نيست و سخنانشان پوچ و بي

دادند در حالي جاي شگفتي است كه آنان داشتن فرزندان دختر را به خداوند نسبت مي

آمد. و هنگامي كه به يكي از آنان بشارت داده ميخودشان از داشتن دختر بدشان  كه

شد و به علت شد كه صاحب فرزند دختري شده است صورتش از خشم تيره ميمي

گزيد و چه داد از مردم دوري مياحساس شرمندگي كه از اين بشارت بد به او دست مي

كرد و با گور مي نهاد و دخترش را زنده بهبسا اين انسان سست انديشه پا از اين فراتر مي

پنداشتند كه كردند و ميي اينها خداوند را به داشتن فرزند منصوب ميوجود همه

گيرد و در عقل فرشتگان، دختران خدا هستند و معموالً خرافات، اين گونه شكل مي

دواند. به آيات زير كه اين خرافه را بيان اند ريشه ميبهره ماندهكساني كه از نور الهي بي

 پردازد گوش فرا دهيد.ند و با اصحاب آن به مناقشه ميكمي

﴿                              

                                

                              

    ﴾ [222 -242 :صافات]ال 

ان از آنِ پروردگار تو باشند و پسران از آنِ خودشان؟ يا از آنان بپرس كه آيا دختر»

آنها شاهد بودند هنگامي كه مالئكه را مؤنث آفريديم همانا آنان تنها از روي دروغها و 

خداوند فرزند زاده است!. قطعاً ايشان دروغگويند. : گويندي خود ميتهمتهاي به هم بافته

شما را چه شده است؟! چگونه داوري  است؟!آيا خدا دختران را بر پسران ترجيح داده 

انديشيد؟! يا اينكه شما دليل روشن و قطعي )در اين زمينه( داريد؟ اگر آيا نمي كنيد؟!مي

 .«گوييد كتاب خود را بياوريدراست مي

﴿                                    

   ﴾ [22 :زخرفال]  
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آورند آيا ايشان به آنان فرشتگان را كه بندگان خداي مهربانند، مؤنث به شمار مي»

اند؟! اظهار و اند و خلقتشان را مشاهده نمودههنگام آفرينش فرشتگان حضور داشته

 .«گردداز آن باز خواست ميشود و در روز قيامت، گواهي ايشان ثبت و ضبط مي

با  گواهي براي روز حساب باشد كه هايشان را نقل كرده تادر اين آيات گفته خداوند

 1ي ايشان بپردازد.دليل وپوچشان به مؤاخذههاي بيگفته

 نوشندخورند و نميمالئكه نمي
وان خلقت و آفرينش آنها به صورتي است كه نياز به خوردن و نوشيدن ندارند. به عن

 توان به داستان آمدن مالئكه به نزد ابراهيم اشاره نمود.مثال مي

هنگامي كه فرشتگان خداوند )جبرئيل، ميكائيل، اسرافيل( در شكل جوانان زيبا روي 

به نزد ابراهيم آمدند پس از عرض سالم و ادب، ابراهيم آنها را تنها گذاشت و به نزد 

ن نمود و جلو آنان گذاشت ليكن مهمانان چون اي را ذبح و برياخانواده رفته گوساله

ها سبب ترس و فرشتگان الهي بودند دست به غذا نبردند اين عكس العمل فرشته

ي ابراهيم و همسرش گرديد. مهمانان با ديدن اين صحنه خود را معرفي و واهمه

مأموريت خود را بيان نمودند و گفتند: ما مأمورين الهي هستيم كه جهت بشارت 

 ايم.گر لوط فرستاده شدهو هالك نمودن قوم نافرمان و عصيان ند)اسحاق( به شمافرز

﴿                                     

                                

                      ﴾ [13 ــ 14 :ذارياتال] 
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هاي بزرگوار ابراهيم به تو رسيده است؟ آن زماني كه بر او وارد شدند آيا خبر مهمان»

و گفتند: سالم گفت: سالم بر شما اي مردمان ناآشنا به دنبال آن پنهاني به سوي خانواده 

آن را  اي را )كه بريان كرده شده بود براي شان( آورد. وي فربهخود رفت و گوساله

و وحشت  احساس ترس از ايشان در دل خوريد؟نزديك ايشان گذاشت گفت: چرا نمي

 كرد

 .«ه تولد پسري دانا و آگاه بشارت دادندگفتند: نترس سپس او را ب

 حياي مالئكه
َِعائ َشَةِ َذْيه َِأْوَِِكاَنَِرُسوُلِاللَّه ِ»قَاَلْت:ِرضي اهلل عنها َأنَّ ًفاَِعْنَِفخ  َِكاش  ًعاِف يِبَ ْيت ي ُمْضَطج 

ِفَ َتَحدَِّ َِكَذل َكَِساقَ ْيه ِفَاْسَتْأَذَنِأَبُوَبْكٍرِفََأذ َنَِلُهَِوُهَوَِعَلىِت ْلَكِاْلَحال  ِاْسَتْأَذَنُِعَمُرِفََأذ َنَِلُهَِوُهَو َثِثُمَّ
ِ ِاللَّه  َِفَجَلَسَِرُسوُل ُِعْثَماُن ِاْسَتْأَذَن ِثُمَّ َِذل َكِف يِيَ ْوٍمِِفَ َتَحدََّث َِأُقوُل َِواَل ُِمَحمٌَّد ِقَاَل َوَسوَّىِث َيابَُه

ٍدَِفَدَخَلِفَ َتَحدََّثِفَ َلمَّاَِخَرَجِقَاَلْتَِعائ َشُةِدَِ َِلُهَِوَلْمِتُ َبال ه ِثُمََِّدَخَلُِعَمُرَِواح  َخَلِأَبُوَِبْكٍرِفَ َلْمِتَ ْهَتشَّ
يِم ْنِ َِلُهَِوَلْمِتُ َبال ه ِثُمََِّدَخَلُِعْثَماُنَِفَجَلْسَتَِوَسوَّْيَتِث َياَبَكِفَ َقاَل:َِأاَلَِأْسَتح  يِفَ َلْمِتَ ْهَتشَّ رَُجٍلَِتْسَتح 

ْنُهِاْلَماَلئ َكةُِ 1ِ«م 
ي من بر يك پهلو دراز كشيده در خانه گويد: رسول خدا  عنها ميعايشه رضي اهلل

ي ورود اجازه بود و قسمتي از ران يا ساق پايش برهنه بود در اين هنگام ابوبكر

با همان حالتي كه بود به او اجازه دخول داده و او مطلب خود را بيان  خواست، پيامبر

به او نيز در همان حالت كه بود  پيامبردخول خواست،  ياجازه سپس عمر  ،نمود

ي ورود اجازه ورود داد و او هم مطلب خود را بيان نمود سپس عثمان ياجازه

بر جاي خود نشست و لباسش را صاف نمود.} محمد يكي از راويان  خواست، پيامبر

گويم اين رعايت كردن در يك روز بوده است )يعني هميشه گويد: و من نميحديث مي

وارد شد و مطلب خود را بيان نمود  نمودند({ عثمانچنين مي پيامبر ،با آمدن عثمان
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وارد شد شما به او  عايشه گفت: هنگامي كه ابوبكر ،خارج شد بعد از اينكه عثمان

داخل شد شما به او توجه و اعتنايي  توجه و اعتنايي نكرديد همچنين هنگامي كه عمر 

داخل شد شما نشستيد و لباس خود را مرتب نموديد  انننموديد اما وقتي كه عثم

 كنند؟!مي فرمود:آيا شرم نكنم از كسي كه فرشتگان از او شرم پيامبر اكرم 

 كند كه اين قضيه تنهامحمد ابن ابي حرمله كه يكي از راويان حديث است ذكر مي

 بلكه هميشه و هر بار تكرار شده است. يك بار اتفاق نيفتاده است

هنگي و نظم مالئكههما
هايي باشد، كه نمونهي امور ميترين مسائل مالئكه نظم و انضباط آنها در كليهاز جالب

 كنيم. بيان مي از آن را در آيات قرآن و احاديث پيامبر 

 الف( صف آرائي

﴿          ﴾[11فجر: ]ال 

 .«شونداند حاضر ميفهاي منظم ايستادهپروردگار در حالي كه مالئكه در ص»

ئ َكُةِع نَدِر ب َِّها»ِ:قَاَلِقَاَلَِرُسوُلِاللَّه ِ َعنَِجاب ر ِْبن َِسُمَرةِ ِاْلَمال  َِكَماَِتُصفُّ َتُصفُّوَن   1«َاالَِ

  كنند؟!آرايي ميكنيد همان طور كه مالئكه نزد خدايشان صفآيا صف آرايي نمي

نظم صفهاي اول نماز، سبب شده كه صفوف نماز به صفوف و تا جايي كه پر كردن و 

 مالئكه تشبيه شود. 

ِاْلَمالَئ َكة»ِ: قَاَلِقَاَلَِرُسوُلِاللَّه ِ  َعْنُِحذ يفة َِكُصُفوف    2«ُجع َلتُِصُفوفُ َنا

 صفهاي ما همانند صفوف مالئكه قرار داده شده است.
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 ب( ادب استئذان)اجازه گرفتن(

هر آسمان  به قبل از ورود از جبرئيل ي آسمانج در هر طبقهدر سفر اسراء و معرا

 خود كه شدمي داده ورود ياجازه جواب دريافت از و بعد )كيست؟( شدمي سؤال

.باشدنمايانگر نظم و انضباط در كارهاي مالئكه مي

َِمال كٍِ ِْبن  ِأََنس  َِِعْن ِاللَّه  َِرُسوُل ِقَاَل ِي َِ»ِ: قَاَل ِفَ يَ ُقوُلِآت يِبَاَبِاْلَجنَّة  ِفََأْستَ ْفت ُح ِاْلق َياَمة  ْوَم
َلكَِ ََحٍدِقَ ب ْ 1ِ«اْلَخاز ُنَِمْنِأَْنَتِفََأُقوُل:ُِمَحمٌَّدِفَ يَ ُقوُلِب َكُِأم ْرُتِاَلَِأفْ َتُحَِل 

ي آيم و اجازهفرموند: به در بهشت مي روايت است كه پيامبر ازأنس بن مالك

گويد: به من دستور داده شده گويم: محمد، ميگويد: كيستي؟ ميگيرم نگهبان ميورود مي

 قبل از تو در را بر روي هيچ كسي نگشايم.

 ج( مالئكه بندگان مطيع

 سرشت مالئكه
اطاعت محض و انجام دادن اوامر و دستورات  سرشت و طبيعت مالئكه بر اساس

واست باشد. آنها با اراده و خخداوند و فروتني و كرنش در برابر عظمت و جبروت او مي

نند و بدون اراده و خواست كميانجام وظيفه پروردگار در كارها و امور مربوط به دنيا 

 باشند. خدا قادر به انجام هيچ كاري نمي

﴿                   ﴾ [23 نحل:]ال 

ند و آنچه به آنان دستور ترساز پروردگار باالي عرش )كه حاكم بر آنان است( مي»

 . «دهندداده شود انجام مي

 ...﴿                     ﴾ [نبياءألا :

12- 12]  
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 بلكه )مالئكه( بندگاني گرامي و محترم هستند آنان در سخن گفتن بر او پيشي»

 . «كنندبه فرمان او كار ميگيرند و تنها نمي

 شوددوست داشت هر روز جبرئيل را ديدار نمايد لذا به جبرئيل گفت آيا مي پيامبر

آيي با هم مالقاتي داشته باشيم ؟ آنگاه خداوند اين آيه را بيش از آنچه به نزد ما مي 

 نازل فرمودند:

﴿                                      

 ﴾ [:24 مريم]  

آييم آنچه پيش روي ما و آنچه پشت سر ما و ما جز به فرمان پروردگارت فرود نمي»

 . «كار نيستآنچه ميان اين دو است از آنِ اوست و پروردگارت فراموش

﴿                        ﴾ 
 [132 :عرافألا]

به درستي كساني كه مقربان پروردگار تو هستند، از پرستش و عبادت او سرپيچي »

 .«برندكنند بلكه به تسبيح و تقديس او مشغولند و در برابر او كُرنش و سجده مينمي

بريَلِلَيَلةُِاسر َيِب يِبا ْلَمالءِاَلعَلَي،»قال:ِ أنَِّرسوَلِاهلل َِِعنَِجابرٍِ ِوََِِمَررُتِب ج  لس  َِكاْلح  ُهَو
1ِ«جلِوِالَبال يِمن َِخشَية ِاهللِعز

شب معراج به همراهي جبرئيل بر  فرمودند: روايت است كه پيامبر از جابر 

رس خدا همانند فرش كهنه و گروهي از فرشتگان گذر كردم در حالي كه جبرئيل از ت

 اي شده بود.پوسيده

« حلس»باشد، تشبيهي از ترس و تواضع در مقابل جبروت خداوند مي«: حلس الباليال»

 در لغت يعني فرش روي زمين.
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ِ ِاهلل  َِعنَِرُسول  َِعنُهَما ِاهلُل َي ِْبنَِعبَّاٍسَِرض  ِ َعن  َِحَكمَِ»قَاَل: ه  ِف يِرَأس  ِإ الَّ ِآَدم ي  ِم ْن ِب َيد َِما ٌة
:َِضْعَِحَكَمَتهُِ :ِاْرَفْعَِحَكَمَتُهِ،َوإ َذاَِتَكب ََّرِق يَلِل ْلَمَلك   1«َمَلٍك،ِفَإ َذاِتَ َواَضَعِق يَلِل ْلَمَلك 

فرمودند: هيچ آدمي نيست  از ابن عباس رضي اهلل عنهما روايت است كه رسول اهلل 

سرش سپرده شده است، پس اي باالي مگر اينكه فرزانگي و دانايي او به دست فرشته

شود شخصيت و هنگامي كه انسان از خود فروتني نشان داد به آن فرشته گفته مي

شود آن فرزانگي و فرزانگي او را باال ببر و هنگامي كه تكبر ورزيد به آن فرشته گفته مي

 شخصيتش را پايين بياور.

 شبانه روز در تسبيحند

﴿        ﴾ [13 :نبياءألا] 

 . «گردندشب و روز به تسبيح و تقديس خداوند مشغولند و هرگز ملول و خسته نمي»

﴿ گويند:فرشتگان در معرفي خود مي              ﴾ 
 [222 - 222 :صافاتال]

 .«گوييمايم و همگي تسبيح خدا ميدهبدرستي ما همگي به صف ايستا»

 نماز گزارند 
َِسُمَرَةِ ِاْلَماَلئ َكُةِع ْنَدِرَب َِّهاِفَ ُقْلَناِ:»ِقَاَلِقَاَلَِرُسوُلِاللَّه َِِعْنَِجاب ر ِْبن  َِكَماَِتُصفُّ َأاَلَِتُصفُّوَن

ِاْلَماَلئ َكُةِع ْنَدِرَب َِّهاِقَاَلِيُِ 2ِِ«ت مُّوَنِالصُُّفوَفِاَْلَُوَلَِويَ تَ َراصُّوَنِف يِالصَّفِِِّيَاَِرُسوَلِاللَّه ِوََكْيَفَِتُصفُّ

فرشتگان نزد  فرمودند: چرا آنطور كه از جابر بن سمره روايت است كه رسول خدا 

 گفتيم: اي رسول خدا فرشتگان چگونه نزد بنديد؟بندند، صف نميپروردگارشان صف مي
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 ،كنند و در صفكامل مي را اول فص مالئكه :فرمودند بندند؟مي صف پروردگارشان

 ايستند.صاف و راست و چسبيده به هم مي

ِأَب ي َِعْن َِِذر  ِاللَّه  َِرُسوُل ِقَاَل َِأطَّْتِ»ِ: قَاَل َِتْسَمُعوَن ِاَل َِما َِوَأْسَمُع ِتَ َرْوَن ِاَل َِما َِأَرى إ نِّي
ِ ُعَِأْربَع  ًداِل لَّهِ السََّماُءَِوُحقََِّلَهاَِأْنِتَئ طََِّماِف يَهاَِمْوض  َهَتُهَِساج  ٌعَِجب ْ َِوَمَلٌكَِواض  1ِ«َأَصاب َعِإ الَّ

بينم كه همانا من چيزهايي مي :فرمودند رسول خدا  روايت است كه از ابوذر 

شنويد آسمان ناليد و حق دارد كه ناله كند زيرا شنوم كه نميبينيد و مسائلي ميشما نمي

اي سرش را براي شود مگر اينكه فرشتهفت نميدر آسمان جايي به اندازه چهار انگشت يا

 خدا بر سجده گذاشته است.

 آورندمناسك حج بجا مي

كنند و خداوند به آن خانه اي وجود دارد كه مالئكه طوافش ميدر آسمان هفتم خانه

﴿ قسم خورده:      ﴾ 

َِفَسأَْلُتِ اْلبَ ْيتُِِل يَِِفَ ُرف عَِ »در صحيح بخاري در حديث اسراء و معراج آمده  اْلَمْعُموُر
ُعوَنِأَْلَفَِمَلٍكِإ َذاَِخَرُجواَِلْمِيَ ُعودُِ ُِكلَِّيَ ْوٍمَِسب ْ ْبر يَلِفَ َقاَلَِهَذاِاْلبَ ْيُتِاْلَمْعُموُرُِيَصلِّيِف يه  َرِج  واِإ لَْيه ِآخ 

  2« َماَِعَلْيه مِْ

گفت اين بيت سپس مرا به سوي بيت المعمور بردند از جبرئيل سؤال كردم 

گزارند و آن شوند )نماز ميالمعموري است كه هر روز هفتاد هزار )فرشته( بر آن وارد مي

 گردند. كنند( و بعد از طواف بر نميرا طواف مي

كنند مالئكه نيز بيت المعمور را ي كعبه مييعني همان طوري كه مسلمانان طواف خانه

در  آيد و پيامبرهل آسمان هفتم به حساب ميي االمعمور، كعبهنمايند و بيتطواف مي
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المعمور تكيه زده بود و را در حالي مشاهده كرد كه به بيت اين سفر ابراهيم 

باشد. و در هر طبقه آسمان جهت عبادت، نماز و طواف المعمور به موازات كعبه ميبيت

  1شود.اميده مين العزهاي وجود دارد و كعبه اهل آسمان دنيا بيتاهل آن طبقه خانه

 المعمور چه بود؟سؤال؛ علت ديده شدن ابراهيم در كنار بيت

« الجزاء من جنس العمل»زيرا ابراهيم در روي زمين كعبه را بنا نمود و به مصداق 

ي اهل آسمان هفتم قرارا داد خداوند در آسمانها از او قدرداني نمود و او را در كنار كعبه

كند كه در ي خود در عالم ديگر آن طوري برخورد ميند با بندهتا انسانها بدانند كه خداو

 دنيا عمل نموده است. 

﴿                         ﴾ [22 :ثيةالجا]  

زيان خود  كسي كه كار نيكي انجام دهد به نفع خودش و كسي كه بدي نمود به»

 .«گرديداوست سپس شما بسوي پروردگارتان باز مي

 أعلي بحث و گفتگوي مالئكه در مإل
َِعبَّاساَعنِ ْبن  ُِصورٍَةِ:ِ»ِقَاَلِقَاَلَِرُسوُلِاللَّه ِِ ٍ  ِرَبِّيِتَ َباَرَكَِوتَ َعاَلىِف يَِأْحَسن  َلَة أَتَان يِاللَّي ْ

:فَ َقالِِف يِاْلَمَنامِ ِ:َِأْحَسُبُهِقَاَلِقَاَلِ اَْلَْعَلى؟ِقَاَلِِ َ  ُمِاْلَمََلُِ يَاُِمَحمَُّدَِهْلَِتْدر يِف يَمَِيْخَتص 
َِأْوِقَاَلِف يَِنْحر يِفَ َعل مِْ َِحتَّىَِوَجْدُتِبَ ْرَدَهاِبَ ْيَنِثَْدَييَّ َِكت َفيَّ ُتَِماِف يِقُ ْلُت:ِاَلِقَاَلِفَ َوَضَعِيََدُهِبَ ْيَن

ِقَِ َِوَماِف يِاَْلَْرض  ُمِاْلَمََلُِاَْلَْعَلى؟السََّماَوات  ِاَلِيَاُِمَحمَُّدَِهْلَِتْدر يِف يَمَِيْخَتص 
ِِ ِاْلَكفَّارَات  ِف ي ِقَاَل ِنَ َعْم ِالدَّرََجاتِ ]قُ ْلُت ِِ[َو ِالصََّلَوات  ِبَ ْعَد د  ِاْلَمَساج  ِف ي ِاْلُمْكُث َواْلَكفَّارَاُت

َِوإ ْسَباُغِا ِإ َلىِاْلَجَماَعات  ِْلُوُضوء ِف يِاْلَمَكار ه .َواْلَمْشُيَِعَلىِاَْلَْقَدام 
َِوَلَدْتُهِأُمُُّه. َِكيَ ْوم  َِوَمْنِفَ َعَلَِذل َكَِعاَشِب َخْيٍرَِوَماَتِب َخْيٍرِوََكاَنِم ْنَِخط يَئت ه 

ِوَِ ِاْلُمْنَكَرات  َِوتَ ْرَك َرات  ِاْلَخي ْ ِف ْعَل َِأْسأَُلَك ِإ نِّي ِاللَُّهمَّ ِفَ ُقْل: َِصلَّْيَت ِإ َذا ُِمَحمَُّد ِيَا َِوقَاَل ُحبَّ
ِ َرَِمْفُتوٍنِِ[َوَأْنِتَ ْغف َرِل يَِوتَ ْرَحَمن ي]اْلَمَساك ين  َنًةِفَاْقب ْضن يِإ لَْيَكَِغي ْ َأْسأَُلَكُِحبََّكِ]َوإ َذاَِأَرْدَتِب ع َباد َكِف ت ْ
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َِعَمٍلِيُ َقرُِّبِإ َلىُِحبِّكَِ بَُّكَِوُحبَّ َِمْنُِيح  ِ.ِقَالَ:َِوالدَّرََجاُتِإ ْفَشاُءِالسَّاَلِ[َوُحبَّ َِوإ ْطَعاُمِالطََّعام  َِول ينُِ]م 
َِوالنَّاُسِن َياٌم.ِ[اْلَكاَلمِ  َِوالصَّاَلُةِب اللَّْيل 
َِوَلَدْتُهِأُمُّهُِ] َِكيَ ْوم  ِ.[َوَمْنِفَ َعَلَِذل َكَِعاَشِب َخْيٍرَِوَماَتِب َخْيٍرِوََكاَنِم ْنَِخط يَئت ه 
1ِ[«ثُمَِّتَ َعلَُّموَهاِإ ن ََّهاَِحقٌِّفَاْدُرُسوَهاِ:قَاَلَِرُسوُلِاللَّه ِ]

كند كه ايشان فرمودند: ديشب پروردگارم، تبارك روايت مي از پيامبر ابن عباس

فرمودند: در  كنم پيامبرگويد گمان ميتعالي را در بهترين شكل و هيئت ديدم )راوي مي

داني فرشتگان در ملكوت اعلي خواب ديدم( پس خداوند فرمودند: اي محمد! آيا مي

 فرمودند: گفتم خير. كنند؟ پيامبر ي چه چيزي با هم بحث و مجادله ميرهدربا

ام( گذاشتند تا جائي كه گفت: خداوند دست خود را بين دو كتفم)شانه پيامبر 

سردي آن را در سينه يا گلوگاهم احساس كردم پس از آنچه در آسمان و زمين است آگاه 

 شدم.

ي چه چيزي اني فرشتگان در ملكوت اعلي دربارهدخداوند فرمودند: اي محمد! آيا مي

 كنند؟گفتم بله، در مورد كفارات و درجات.بحث و مجادله مي

كفارات: ماندن در مساجد بعد از اداي نمازها، پياده رفتن به نماز جماعت، كامل 

 )سرماي شديد(. گرفتن وضو به هنگام دشواري

وشي خواهد داشت و با خير و كسي كه اين اعمال را انجام دهد زندگي خوب و خ

شود همانند روزي كه از مادر متولد شده رود و از گناهانش پاك ميخوشي از دنيا مي

 است.

و خداوند فرمودند: اي محمد! هرگاه نماز خواندي بگو: پروردگارا از تو توفيق انجام 

ه مرا امور خير و ترك امور زشت و ناپسند و دوست داشتن مساكين را خواهانم و اينك

بخشي و بر من رحم نمائي و هرگاه خواستي بندگانت را مورد فتنه و آزمايش قرار دهي 
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طلبم و دچار فتنه و مصيبت گردم، خدايا از تو حبت را مي پس مرا بميران پيش از اينكه

 حب كسي

 دوست دارد و حب عملي كه مرا به محبت تو نزديك كند. تو را

د از ترويج و افشاي سالم بين همديگر، غذا دادن فرمودند: درجات عبارتن و پيامبر

به ديگران، با ديگران به نرمي سخن گفتن، و بجا آوردن نماز شب هنگامي كه مردم 

 خوابند.

آنرا با هم مرور كنيد و به ديگران ياد فرمودند: همانا خواب حقي است پس  پيامبر 

 بدهيد.





 

 

 

 بخش دوم





 

 

 

 :اولفصل 

 مشهورترين مالئكه

شدند معموالً استفتاح نماز خويش را زماني كه براي اداي نماز شب بيدار مي پيامبر

 فرمودند: با اين دعا كه ذكر چند فرشته در آن آمده شروع مي

ِأ»ِ َِوالشََّهاَدة ِ!للَُّهمَّ َِعال َمِاْلَغْيب  َِواَْلَْرض  َرائ يَلَِوم يَكائ يَلَِوإ ْسَراف يَلِفَاط َرِالسََّماَوات  َِجب ْ أَْنَتَِربَّ
ِب إ ْذن َكِإ نََّكِ ِاْلَحقِّ ِم ْن ِاْخُتل َفِف يه  ِاْهد ن يِل َما َِيْخَتل ُفوَن ِف يه  َِكانُوا ِع َباد َكِف يَما ِبَ ْيَن تَ ْهد يَِمْنَِتْحُكُم

َراٍطِمْسَتق يمٍِ  1«َِتَشاُءِإ َلىِص 

 ،يني آسمانها و زمپديد آورنده ،خدايا! تويي پروردگار جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل

كنند تويي كه بين بندگانت آن زماني كه با هم اختالف پيدا مي ،آگاه به نهان و آشكار

كنند كني، به خواست خودت مرا در آنچه با هم در قضاياي حق اختالف ميقضاوت مي

 كني. هدايت نما، همانا تو هر كه را بخواهي به راه راست هدايت مي

كند ته شده و ابن جرير طبري از عكرمه نقل مينام اين سه فرشته از زبان عبراني گرف

  2باشد.يعني اهلل، مي« ايل » بمعناي عبيد )بندگان( و « جبر و ميك و اسراف» گفت كه مي

پس از « احكامي كه به فتوا تعلق دارد»بهوتي در كتاب خود كشاف القناع در باب 

 شايسته است براي كسي كه در»نويسد: مي دارد، در پاياناينكه آداب يك مفتي را بيان مي

و سپس همين  3«دهد در دعا كردن با اين دعاي صحيح حريص وكوشا با شددين فتوا مي

 كند.دعا را ذكر مي
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فتواي شخص مفتي را در مسائلي كه در آن  ،بدون شك از آنجاييكه استجابت اين دعا

ان مسلمان نيز نيازمند كند به همان اندازه هر انساختالف وجود دارد را به حق نزديكتر مي

باشد تا بتواند در بين شبهه ها چشمش را باز و عقلش را بيدار وآگاه سازد و اين دعا مي

در آن است متمسك شود. آنطور كه حافظ ابن كثير از  به آنچه رضايت خدا و رسولش 

ِالناف:»فرمودند كند كه ميبرخي از گذشتگان و سلف صالح نقل مي ذِإنِاهللِيحبِالبصر
 1«العقلِالكاملِعندِحلولِالشهواتِِوِعندِورودِالشبهات

ها )براي يافتن حق( باز شود و عقلي كه همانا خداوند چشمي كه به هنگام آمدن شبهه

به هنگام حالل گشتن آنچه برگرفته از شهوات و هواي نفس است )براي تشخيص حالل 

 دارد.خداوند( كامل و بيدار گردد، را دوست مي

با اين دعا در اين وقت از شب كه زمان نزول خداوند به  كردن رسول اهلل البته دعا

آسمان دنيا و بهترين فرصت براي استجابت دعا است، دليلي محكم براي اهميت اين 

 باشد.ها ميمسأله يافتن حق به هنگام شبهه

 جبرئيل

 صفات جبرئيل:
ي از آن اشاره در قرآن و حديث صفات بسياري براي جبرئيل آمده كه به قسمت

 شود.مي

 قدرت فوق العاده  -5

﴿ ﴾2 اي( بسيار نيرومند است.)جبرئيل، فرشته 
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اي از بالش همان طوري كه قبالً اشاره شد شهر سدوم )سرزمين قوم لوط( را با گوشه

 واژگون نموده و بر زمين كوبيد.آن را  به آسمان برده و سپس

 باشد اي زيبا ميپسنديده و چهره داراي اخالقي نيكو و -1

﴿  ﴾1 

 داراي چهره و اخالق زيباست. :گويددر تفسير اين آيه مي عباس  ابن

 باشد مشاهده فرمودند.دو بار او را به صورت اصلي كه داراي ششصد بال مي پيامبر

در تفسير  اهلل  روايت است كه رسول در مسند امام احمد از عبداهلل بن مسعود

  ﴿ يآيه    ﴾ِ :ِم اَئة َِجَناٍحِ»فرمودند تُّ ْدرَة ِاْلُمْنتَ َهىَِعَلْيه ِس  ْبر يَلِع ْنَدِس  رَأَْيُتِج 
ه ِالت ََّهاو يُل:ِالدُّرَُِّواْلَياُقوتُِ 2ِِ«يُ ْنَتثَ ُرِم ْنِر يش 

از بالش زيور آالت رنگارنگ از دْر جبرئيل را در حالي ديدم كه ششصد بال داشت و 

 ريخت.و ياقوت مي

3ِِ«َفَسدَِّاُُفَقِالسماء»
 پوشاندهر بالش بين مشرق و مغرب را مي

 مقام و منزلت برجسته -3

﴿          ﴾ [:13 التكوير] 

 .«نيرومند و نزد خداوند صاحب عرش داري منزلت و مكانت خاصي است»

 فرمايد.داوند در جاهاي متعددي بعد از ذكر مالئكه نامش را جداگانه ذكر ميو خ

﴿                  ﴾ [:4 القدر]  
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فرشتگان و جبرئيل در آن شب با اجازة پروردگارشان، براي هرگونه كاري فرود »

 .«آيندمي

﴿                          ﴾ 
  [23 :ةبقرال]

كسي كه دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئيل و ميكائيل باشد، پس »

 .«خداوند دشمن كافران است

 نمايد.خود معرفي مي خداوند در اين آيه دشمني با جبرئيل را دشمني با

 فرمانده درستكار  -1

﴿   ﴾ [12 :تكويرال]  

 .«فرمانرواي امين و درستكار است»

كنند و او در ابالغ قرآن و تمامي مالئكه به امر و فرمان خدا از جبرئيل اطاعت مي

 و هرآنچه به او امر شود امين است. تبليغ آن به رسول اهلل 

 لوظايف جبرئي

 ي وحي: سفير ايزد منان بسوي پيامبرانش فرشته -5

امام بخاري رحمه اهلل در حديث طوالني چنين ذكر نموده است در ابتداي شروع وحي 

گرفته بود خديجه او را دلداري داد به منزل برگشت، ترس وجود او را فرا وقتي پيامبر

او شرح داد و بار ديگر  گذشته بود براي رفت و آنچه بر پيامبر 1و سپس نزد ورقه

                                                                        

باشد كه كتابهاي اهل كتاب را مورد بررسي و به زبان عربي ورقه بن نوفل پسر عموي خديجه مي -1

ِفإنِّيِرَأَِ»فرمايند: در مورد او مي كرد پيامبرترجمه مي َِورََقة، َِأوَِجنََّتينِ الَِتُسبُّوا َِجنًَّة َِلُه از ورقه  «يُت
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جريان وحي را براي ورقه  نزد ورقه حاضر شدند و پيامبر خديجه به همراه پيامبر

 توضيح داد: 

1ِِ«َهَذاِالنَّاُموُسِالَّذ يِنَ زََّلِاهللَُِعَليُِموَسي:ِ»قَاَلِالَورََقةِ
 باشد كه خداوند او را نزد موسي فرستاد.اي ميورقه گفت :اين همان فرشته

 2فرمايد: ناموس به معناي صاحب اسرار است.امام بخاري رحمه اهلل مي

َِعبَّاٍسِقَاَلِ ِْبن  ِاللَّه ِ:ِ»َِعن  َلَةُِأْسر َيِب َنب يِّ قَاَل:ِيَاِِ،َدَخَلِاْلَجنََّةَِفَسم َعِم ْنَِجان ب َهاَِوْجًسا لَي ْ
ْبر يُلَِماَِهَذاِقَاَلَِهَذاِب اَلٌلِاْلُمَؤذُِّنِ  3ِ«ج 

در شب إسراء وارد بهشت گرديد از گوشه آن  ابن عباس روايت است كه: پيامبراز 

ِ.باشدفرمودند: اي جبرئيل اين چيست؟ گفت: اين بالل مؤذن مي صدايي شنيد پيامبر

 انواع وحيِ

 چنين بوده است. هاي صادق كه شروع و ابتداي وحي بر پيامبرخواب -2

 نمود.القا مي قلب و خاطر پيامبرآنچه كه فرشته بدون ظاهر شدن بر  -1

َِمْسُعوٍدِ ِنَ َفَثِف يُِرْوع يِاَنَّهَِلنَِتُموَتِ:ِ»ِقَاَلَِرُسوُلِاهللَِِعْنَِعْبداهللِبن  ُِرْوَحِالُقُدس  ا نَّ
ِاهللََِحتَّىِِنَفسٌِ ِفَات َُّقوا ِر زقَ َها ِ،وََِِتسَتكم َل ِف يِالطََّلب  َلنَُّكمِا ست بطَاوََِِاجم ُلوا َِيحم  َِعَليَِانِاَل ِالرِّزق  ُء

ب طَاَعت ه 4ِ«َتطلُُبوُهِب َمَعاص يِاهلل ِفَا نَِّاهللَِالَِيُدر ُكَِماِع نَدهِا الَِّ

                                                                        

/ مستدرك حديث صحيحبدگويي نكنيد همانا من براي او يك يا دو بوستان در بهشت ديدم. )

 ( 432سلسله صحيحه رقم  - 4122الحاكم رقم 

 0رقم كيف بدأ الوحي الي رسول اهلل كتاب بدء الوحي باب /صحيح بخاري -1

 0021رقم  2/432النبياء باب واذكر في الكتاب موسي فتح الباري كتاب أحاديث اصحيح بخاري/  -2

 022 صحيح الجامع رقم -1014حديث صحيح/ مسند احمد رقم -3

سلسله  223/2و ابوبكر الحداد في المنتخب من الفوائد 1204/ مستدرك الحاكم رقم حديث حسن -4

 1322رقم  صحيحه
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فرمودند: همانا جبرئيل در ذهن و  روايت است پيامبر از عبداهلل بن مسعود 

 ميرد تا روزيش را بطور كامل دريافت نمايد، تقواي خداخاطرم القا نمود كه شخصي نمي

ي درست و صحيح كسب رزق و روزي نمائيد كم و دير رسيدن پيشه كنيد و به شيوه

رزق و روزي، شما را وادار ننمايد كه از طريق معصيت خدا طلب روزي كنيد به درستي 

 شود. كه آنچه نزد خداوند است جز از طريق فرمانبرداري از او حاصل نمي

بصورت دحيه كلبي  ارد صحابه او راآمدن فرشته به شكل انسان، كه در بعضي مو -0

  1ديدند.يا مرد غريبه مي

ترين نوع وحي نزول وحي با صدايي همانند صداي زنگ كه اين نوع وحي سخت -4

 2شد.بود تا جائي كه در سرماي شديد عرق از پيشاني ايشان سرازير مي بر پيامبر

 به هنگام نزول وحي پيامبر از سنگيني بود مركبمي اگر بر مركبي آن چنان كه

بود  روي پاي زيد ابن ثابت  شد، يك بار پاي پيامبرمجبور به خوابيدن مي

 3سنگين شد كه نزديك بود پاي زيد شكسته شود. آنچنان پاي پيامبر

ي نجم ذكر شده آمدن فرشته در شكل اصلي خودش دو بار رخ داد كه در سوره -2

 المنتهي. ةبار ديگر در شب معراج در كنار سدر است. يك بار در اوايل بعثت در مكه و

در حديث  ، كه اين مورد براي پيامبر سخن گفتن مستقيم خداوند با پيامبر -2

 اسرا و براي موسي در قرآن ثابت است.

﴿        ﴾ [224 :نساءال]  

                                                                        

َمْنِ:ِ»قَاَلِرُسوُلِاهلل ِـ  2واالسالم واالحسان رقم كتاب االيمان باب بيان االيمان  صحيح مسلم/ -1 َأْشَبهُِ
بر يَلِد حَيُةِالَكْلب ّيِ   232حديث صحيح/ طبقات ابن سعد ـ صحيح الجامع رقم «رََأْيُتِب ج 

 فرمودند: شبيه ترين فردي كه به جبرئيل ديدم دحيه كلبي بود رسول اهلل 

و صحيح مسلم كتاب  1حي باب كيف كان بدء الوحي رقم / صحيح بخاري كتاب بدء الومتفق عليه -2

 1000الفضائل باب عرق النبي في البرد و حين يأتيه الوحي رقم 

 4221يستوي القاعدون من المؤمنين رقم  / كتاب تفسير القرآن باب الصحيح بخاري -3
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 1.«حقيقتاً خداوند با موسي سخن گفتند»

اند كه عبارت افزوده ي ديگري نيز براي وحي الهي به پيامبربعضي يك مرتبه -2

 2 پرده.)كه اين قول صحيحي نيست(است از سخن گفتن خداوند با ايشان، رويا رو و بي

 بلكه پيامبر ،، خداوند را نديده  ليكن قول صحيح بر اين است كه رسول خدا 

 فقط نوري راديدند.

 اسراء و معراج در سفر  همراهي پيامبر -1

در  ،اندبه همراهي جبرئيل را اكثر محدثين نقل كرده ماجراي اسرا و معراج پيامبر 

با روح و جسم از مسجد الحرام بر براق )كه حيواني تندرو است( سوار  اين سفر پيامبر

                                                                        

 2/22زاد المعاد با حذف و اختصار  -1

 كند:رؤيت ننموده امام مسلم در صحيح خود روايت ميخداوند را  در مورد اينكه رسول اهلل  -2

َِلْوِرََأْيُتَِرُسوَلِاللَّه ِ»ِ َب يَِذر  َِشق يٍقَِقاَلِقُ ْلُتَِل  ِاللَّه ِْبن  ُِكْنَتَِِعْنِقَ َتاَدَةَِعْنَِعْبد  َِشْيٍء َلَسأَْلُتُهِفَ َقاَلَِعْنَِأيِّ
ُِكْنُتَِأْسأَلُُهَِهْلِرََأْيَتِرَبَّ َِقْدَِسأَْلُتِفَ َقاَلِرَأَْيُتِنُورًاَتْسأَلُُهِقَاَل: صحيح مسلم/ كتاب اإليمان  «َكِقَاَل:َِأبُوَِذر 

  121باب في قوله: نورٌ أني أراه رقم 

ديدم از او را مي از قتاده روايت است كه عبداهلل ابن شقيق گفت به ابوذر گفتم اگر رسول اهلل 

پرسيدم آيا گفتم: از او مي كردي؟ي از او سؤال ميكردم. پس )ابوذر( گفت: درباره چه چيزسؤال مي

امام «. نوري را ديدم»( پرسيدم، او گفت:  اي؟ ابوذر گفت: من ) از رسول اهلل پروردگارت را ديده

يعني فقط نوري را ديدم « رأيت نورا»گويد: معني نووي رحمه اهلل در شرح خويش بر اين حديث مي

كند كه قاضي عياض رحمه اهلل فرمودند: اين روايت ه اضافه ميو چيزي جز نور نديدم و در ادام

ام و براي من دليلي نيست بر اينكه ذات خداوند از نور باشد و نيز در هيچ كتابي از كتب اصول نديده

شود و محال است كه ذات خداوند بلند مرتبه از نور باشد چون نور از جمله اجسام محسوب مي

باشد كه اين مذهب و نظريه تمام تر از اين ميتر و با عظمتمرتبه بزرگمقام خداوند پاك و بلند 

باشد و كالم خداوند: اهلل نور السموات و األرض و هر آنچه از احاديث وارد شده ائمه مسلمين مي

باشد كه كه خداوند پاك و بلند مرتبه در آن با نور تسميه و نامگذاري شده است به اين معنا مي

 باشد.خالق و بوجود آورنده نور زمين و آسمان مي خداوند صاحب،
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ي براق را به حلقه ،المقدس حركت كردند در آنجا پس از پياده شدنشده و به سوي بيت

 جد االقصي بستند و پيش نماز جماعت انبيا شدند.در مس

و در همان شب همراه جبرئيل به سوي آسمانها عروج كرده، و در هر طبقه پيامبري را 

 مالقات نمودند.

  مدارسه قرآن همراه پيامبر -4

َِعبَّاٍسِ َِكاَنَِرُسوُلِاللَّه ِ َعنِبن  ِوََكاَنَِأْجَوُدِمَِ:ِ»قَاَل يَنَِأْجَوَدِالنَّاس  اَِيُكوُنِف يَِرَمَضاَنِح 
ِ ِاْلُقْرآَنِفَ َلَرُسوُلِاللَّه  ِم ْنَِرَمَضاَنِفَ ُيَدار ُسُه َلٍة ِلَي ْ ُِكلِّ ِيَ ْلَقاُهِف ي ْبر يُلِوََكاَن ِم ْنِِيَ ْلَقاُهِج  َأْجَوُدِب اْلَخْير 

ِاْلُمْرَسَلة .  1ِ«الرِّيح 

رين مردم بودند و در تسخاوتمند روايت است كه گفت: رسول اهلل از ابن عباس

شدند و جبرئيل در تر ميماه رمضان هنگام ديدار با جبرئيل از هر زمان ديگر سخاوتمند

در بذل و  كردند و پيامبرهر شب با وي ديدار نموده، قرآن را با ايشان تكرار مي

 تر بود.وزد بخشندهبخشش مال از نسيمي كه به همه جا مي

 ار قرآن را همراه جبرئيل مرور نمودند.در آخرين رمضان دو ب پيامبر

 تعليم نماز و مقدمات آن به پيامبر -3

َِحار ثََةِ ِْبن  َِِعْنِزَْيد  َعْنِالنَّب يِّ ْبر يَلِ»ِ ٍ  ِج  َيِإ لَْيه ِفَ َعلََّمُهِاْلُوُضوَءَِِأنَّ َِماُِأوح  أَتَاُهِف يَِأوَّل 
2ِ«.َغْرَفًةِم ْنَِماٍءِفَ َنَضَحِب َهاِفَ ْرَجُهَِِوالصَّاَلَةِفَ َلمَّاِفَ َرَغِم ْنِاْلُوُضوء َِأَخذَِ

فرمودند: كه در اوايل نزول وحي جبرئيل به  از زيد بن حارثه روايت است كه پيامبر

( آموزش داد و بعد از ي وضو گرفتن و نماز خواندن را به او )پيامبرنزدش آمده و شيوه

 1.اتمام وضو مشتي آب برداشته و به شرمگاه خود پاشيد
                                                                        

كتاب صحيح مسلم/  ـ 2رقم كتاب بدء الوحي باب كيف كان الوحي الي رسول اهلل  /صحيح بخاري -1

 1033الفضائل باب كان النبي أجود الناس بالخير رقم 

 342صحيحه رقم  سلسله – 22222/ مسند امام احمد رقم حديث صحيح -2
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َِصلَّيُتَِمَعه،ِثُمَِّ:ِ»ِِقَاَلَِرُسوُلِاهلل ِ َعْنِاَب يَِمْسُعوٍدِ بريُلِفََأمَّن يَِفَصلَّيُتَِمَعه،ِثُمَّ نَ َزَلِج 
ُبِب َأَصاب ع ه َِخمُسَِصَلَواتٍِ 2ِِ«َصلَّيُتَِمَعهِثُمََِّصلَّيُتَِمَعهِثُمََِّصَليُتَِمَعه،َِيحس 

فرمودند: جبرئيل فرود آمد و پيش نماز من شد  از ابي مسعود روايت است كه پيامبر

پنج نماز را با  سپس همراهش نماز را اداء نمودم )پنج بار تكرار فرمود( و پيامبر

 شمرند.انگشتانش مي

 ي نمازهاي پنجگانه را به پيامبردر اين دو حديث جبرئيل، وضو، اوقات نماز و طريقه

 .تعليم داد 

 ز مؤمنينشركت در جنگها و دفاع ا -1

ي بدر و خندق )احزاب( شركت نموده و جبرئيل در جنگهاي متعددي از جمله غزوه

 رساندند.مؤمنين را ياري مي

ي مشركين را گروههاي متشكل و سازمان يافته ي خندق وقتي پيامبردر غزوه

كند؟ كعب بن مشاهده كردند خطاب به اصحاب فرمودند: چه كسي ازمسلمين دفاع مي

 عبداهلل بن رواحه و حسان بن ثابت بلند شدند و اشعاري گفتند. مالك و

ْبر يُلَِمَعَكِ :ِ»خطاب به حسان گفت پيامبر ه ْمَِوج  3ِ«ُاْهُجُهْمَِأْوَِهاج 
آنها را مورد هجوم قرار ده يا بر آنها با اشعارت هجوم بياور كه جبرئيل تو را همراهي 

 كند.مي

                                                                        

امر نمود كه آب  دفع وسوسه هاي ابليس بود و در ديگر روايتها جبرئيل به پيامبر رهدف پيامب -1

ي احساس خروج قطرات ادرار بعد از قضاي بپاشد. و اين روش بسيار مناسبي براي دفع وسوسه

 باشد.حاجت مي

 0112رقم  ئكة/ كتاب بدء الخلق باب ذكر المالصحيح بخاري -2

  0120رقم  ئكةخلق باب ذكر المال/ كتاب بدء الصحيح بخاري -3
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بَِعنِّيِاَللَّ»وِفيِرواية:ِ ِالُقُدسِ َاج  1ِ«ُهمَِّاَيِّدُهِب ُروح 
ي جبرئيل فرمودند: از طرف من جواب بده ، خدايا او را بوسيله و در روايتي پيامبر

 ياري نما. 

ْبر يلَِ»قَال:َِعنِاَنسِ كَّة ِبَن يَِغْنٍم)زَاَدُِموَسى(َِموْك َبِج  َِكأَنِّيِأَْنظُُرِإ َلىُِغَباٍرَِساط ٍعِف يِس  2ِ«قَاَل
هاي بني آمد كه گرد و غباري در كوچهگفت به نظر ميروايت است كه مي از انس

 غنم پخش شده بود كه اين غبار متعلق به سواركاران جبرئيل بود.

ي خندق خداوند دستور ديگري صادر فرمودند لذا بعد از شكست مشركين در غزوه

 آمد. جبرئيل امين به نزد پيامبر

ْبر يُلِ» ُفُضِرَْأَسُهِم ْنِاْلغَُبار ِفَ َقاَلَِقْدَِوَضْعَتِالسِّاَلَحَِواللَّه َِماَِوَضْعُتُهِاْخُرْجَِِوُهوَِِ ٍ فَأَتَاُهِج  يَ ن ْ
3ِ«.فَأَْيَنِفََأَشاَرِإ َلىِبَن يِقُ َرْيظَةَِِإ لَْيه ْمِقَاَلِالنَّب يُِّ

 كرد به نزد پيامبرپس جبرئيل در حالي كه گرد و غبار از سر و صورتش پاك مي

اي؟! به خدا قسم، من هنوز سالح را بر زمين گفت سالح را بر زمين گذاشته آمده و

فرمودند: به كجا؟ جبرئيل به سوي بني قريظه  ام، به سوي آنها خارج شو. پيامبرنگذاشته

 اشاره نمود.

ِ ِبنِأب يِطَال ٍب َِعل يِّ َِِعْن ِق يَل ِقَاَل: «ِ َب يَِبْكٍر بِروََِِل   ِ ِْج َِأَحد ُكَما َِمَع ِاْلَخرِل ْي َِوَمَع يُل
 4«م يَكائ يُلَِوإْسَراف يُلَِمَلٌكَِعظ يٌمَِيْشَهُدِالق َتاَلِأوِيَق ُفِف يِالصَّفِِّ

بكر و من گفت: با در غزوه بدر( به ابو كند )پيامبرعلي ابن ابي طالب روايت مي

باشد و اسرافيل فرشته بزرگي است كه در يكي از شما جبرئيل و با ديگري ميكائيل مي

 ايستد.جنگها حاضر شده يا در صف )قتال( مي
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َرَةِ َِِعْنُِهبَ ي ْ َِلْمَِيْسب ْقُهِاَْلَوَُّلوَنِ»فَ َقاَل:َِِخطَبَ َناِاْلَحَسُنِْبُنَِعل ي  َلَقْدِفَاَرَقُكْمِرَُجٌلِب اَْلَْمس 
َعثُُهِالبَ ْعَثِفَ يُ ْعط ي ه ِالرَّايَِ َِكاَنِيَ ب ْ ُروَن ْبر يَلَِعْنِب ع ْلٍمَِواَلِيُْدر ُكُهِاْْلخ  ِاهللَُِعَلْيه ِ،ِج  ُعَِحتَّىِيَ ْفَتح  َةِ،َِفَماِيَ ْرج 

 »1ِيَم ين ه ِ،َِوم يَكائ يَلَِعنَِيَسار ه ِ.ِيَ ْعن يَِعل يًّاِ
گويد حسن ابن علي سخنراني نموده گفت: همانا ديروز مردي )علي ابن ابي هبيره مي

از او سبقت گيرند و آيندگان به  طالب( از بين شما رفت كه گذشتگان در علم نتوانستند

فرستاد و پرچم )فرماندهي او را براي جنگ وجهاد مي او نخواهند رسيد. رسول اهلل 

داد، و جبرئيل در سمت راست و ميكائيل در سمت چپ او لشكر( را به دست او مي

 كرد.گشت تا وقتي خداوند پيروزي را از آنِ او ميبودند و بر نمي

 ل در خواب پيامبر جبرئيل و ميكائي

ِ ِاللَّه ِاَْلَْنَصار يَّ َِجاب َرِْبَنَِعْبد  َناَِرُسوُلِاللَّه ِ َأنَّ إ نِّيِرَأَْيُتِف يِ»ِيَ ْوًماِفَ َقاَل:ِِقَاَلَِخَرَجَِعَلي ْ
ب هِ  ِيَ ُقوُلَِأَحُدُهَماِل َصاح  يَِوم يَكائ يَلِع ْنَدِر ْجَليَّ ْبر يَلِع ْنَدِرَْأس  َِكَأنَِّج  اْضر ْبَِلُهَِمَثاًلِفَ َقاَلِاْسَمْعِِاْلَمَنام 

ِبَ َنىِ َِمل ٍكِاتََّخَذَِدارًاِثُمَّ َِكَمَثل  َعْتُِأُذُنَكَِواْعق ْلَِعَقَلِقَ ْلُبَكِإ نََّماَِمثَ ُلَكَِوَمَثُلِأُمَّت َك ف يَهاِبَ ْيًتاِثُمََِّسم 
ِيَْدُعوِالنَّاَسِإ َلىِطَِ ِبَ َعَثَِرُسواًل ِثُمَّ َِمائ َدًة ِف يَها ِتَ رََكُهَِجَعَل َِمْن ُهْم ن ْ َِوم  َِأَجاَبِالرَُّسوَل َِمْن ُهْم ن ْ َِفم  َعام ه 

ْساَلُمَِواْلبَ ْيُتِاْلَجنَُّةَِوأَْنَتِيَاُِمَحمَُّدَِرُسوٌلَِفَمْنَِأَجاَبَكَِدَخلَِ اُرِاْْل  ْساَلَمَِوَمْنِفَاللَُّهُِهَوِاْلَمل ُكَِوالدَّ ِاْْل 
ْساَلَمَِدَخَلِاْلَجنََّةَِومَِ 2ِِ«ْنَِدَخَلِاْلَجنََّةَِأَكَلَِماِف يَها.َدَخَلِاْْل 

بر ما وارد  گفت: روزي رسول اهلل از جابر ابن عبداهلل أنصاري روايت است كه مي

شد و فرمودند: همانا من در خواب گويا جبرئيل در كنار سرم و ميكائيل را در كنار پاهايم 

( مثالي بزن يكي از آن دو گفت: براي او ) پيامبرديدم در حالي كه يكي به ديگري مي

گفت:گوش بده كه خوب بشنوي و تدبري كن كه خوب دريابي، همانا مثال تو و مثال 

امتت همانند حاكمي است كه منزلي گرفته باشد و اطاقي در آن بنا نموده و در آن 
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اي براي دعوت مردم به سوي آن سفره بفرستد پس اي قرار دهد و سپس فرستادهسفره

 نمايند.رها ميآن را  م دعوت را اجابت كرده و بعضيبعضي از مرد

آن فرستاده هستي پس  حاكم خداوند و اسالم منزل و اطاق بهشت و تو اي محمد 

شود وكسي كه كسي كه دعوتت را اجابت نمود به اسالم وارد شده و وارد بهشت مي

 .خوردشود از هر آنچه درآن است ميوارد بهشت 

َْصَحاب ه َِهْلِرََأىَِأَحٌدِ َكاَنَِرُسوُلِاللَّه ِ»قَاَل:ُِِدٍبَِعنَِسُمَرَةِب نُِجنِْ م مَّاُِيْكث ُرَِأْنِيَ ُقوَلَِل 
. َِعَلْيه َِمْنَِشاَءِاللَُّهَِأْنِيَ ُقصَّ ْنُكْمِم ْنُِرْؤيَاِقَاَلِفَ يَ ُقصُّ ِم 

َِوإ ن َّ ِآت َيان  َلَة ِأَتَان يِاللَّي ْ ِإ نَُّه َِذاَتَِغَداٍة ِقَاَل َِوإ نِّيِاْنطََلْقُتَِوإ نَُّه ِقَااَلِل يِاْنطَل ْق ِابْ تَ َعثَان يَِوإ ن َُّهَما ُهَما
ِب الصَّخِْ ِيَ ْهو ي ُِهَو َِوإ َذا ِب َصْخَرٍة َِعَلْيه  ِقَائ ٌم ِآَخُر َِوإ َذا ٍع ُِمْضَطج  ِرَُجٍل َِعَلى َنا ِأَتَ ي ْ َِوإ نَّا ه َِمَعُهَما ِل َرْأس  َرة 

َِكاَنِثُمَِّفَ َيثْ َلُغِرَْأَسُهِفَ َيتَ َهْدَهُدِاْلحَِ َِكَما حَِّرَْأُسُه ُعِإ لَْيه َِحتَّىَِيص  َجُرَِهاُِهَناِفَ َيْتَبُعِاْلَحَجَرِفَ َيْأُخُذُهَِفاَلِيَ ْرج 
ِقَِ َِهَذان  َِما ِاللَّه  ُِسْبَحاَن َِلُهَما ِقُ ْلُت ِاَْلُوَلىِقَاَل ِاْلَمرََّة ِفَ َعَل َِما ْثَل ِم  ِب ه  ِفَ يَ ْفَعُل َِعَلْيه  ِل يِيَ ُعوُد ِقَااَل اَل

ِْنطَل ْقِاْنطَل ْقِ.ا
َناَِعَلىِرَُجٍلُِمْستَ ْلٍقِل َقَفاُهَِوإ َذاِآَخُرِقَائ ٌمَِعَلْيه ِب َكلُّوٍبِم ْنَِحد يٍدَِوإِ  َذاُِهَوِيَْأت يِقَاَلِفَاْنطََلْقَناِفَأَتَ ي ْ

َرُهِإ َلىِقَ َفاُهَِوَعي ِْ ْدَقُهِإ َلىِقَ َفاُهَِوَمْنخ  ُرِش  قَّْيَِوْجه ه ِفَ ُيَشْرش  َنُهِإ َلىِقَ َفاُهِقَاَلَِورُبََّماِقَاَلِأَبُوِرََجاٍءَِأَحَدِش 
َِفَماِي َِ ِاَْلَوَّل  ْثَلَِماِفَ َعَلِب اْلَجان ب  ِفَ يَ ْفَعُلِب ه ِم  ِاْْلَخر  ِيَ َتَحوَُّلِإ َلىِاْلَجان ب  ِقَاَلِثُمَّ ْفُرُغِم ْنَِذل َكِفَ َيُشقُّ

َِكانَِ َِكَما َِذل َكِاْلَجان ُب َِحتَّىَِيص حَّ ْثَلَِماِفَ َعَلِاْلَمرََّةِاَْلُوَلىِقَاَلِقُ ْلُتِِاْلَجان ب  ثُمَِّيَ ُعوُدَِعَلْيه ِفَ يَ ْفَعُلِم 
ِقَاَلِقَااَلِل يِاْنطَل ْقِاْنطَل ْق. ُِسْبَحاَنِاللَّه َِماَِهَذان 

َِكاَنِيَ ُقوُلِفَإ َذاِِ ُبِأَنَُّه ِقَاَلِفََأْحس  ِالت َّنُّور  َناَِعَلىِم ْثل  ف يه َِلَغٌطَِوَأْصَواٌتِقَاَلِفَاطََّلْعَناِفَاْنطََلْقَناِفَأَتَ ي ْ
ُهْمِفَإ َذاِأَتَاُهْمَِذل كَِ ن ْ اللََّهُبَِضْوَضْواِِف يه ِفَإ َذاِف يه ِر َجاٌلَِون َساٌءُِعَراٌةَِوإ َذاُِهْمِيَْأت يه ْمَِلَهٌبِم ْنَِأْسَفَلِم 

ِطَل ْقِ.قَاَلِقُ ْلُتَِلُهَماَِماَِهُؤاَلء ِقَاَلِقَااَلِل يِاْنطَل ْقِانِْ
ِرَِ ِف يِالن ََّهر  َِوإ َذا ِالدَّم  ِم ْثل  َِأْحَمَر ِيَ ُقوُل َِكاَن ْبُتِأَنَُّه َِحس  َِعَلىِنَ َهٍر َنا ِفَأَتَ ي ْ ِفَاْنطََلْقَنا َِساب ٌحِقَاَل ُجٌل

َِوإ َذاَِذل َكِالسَّابِ  َِكث يَرًة َجارًَة ِرَُجٌلَِقْدَِجَمَعِع ْنَدُهِح  ِالن ََّهر  ُحَِيْسَبُحَِماَِيْسَبُحِثُمََِّيْسَبُحَِوإ َذاَِعَلىَِشطِّ
ِثُمَِّ َِيْسَبُح ِفَ يَ ْنطَل ُق َِحَجًرا ِفَ يُ ْلق ُمُه ِفَاُه َِلُه ِفَ يَ ْفَغُر َجارََة ِاْلح  ِع ْنَدُه َِجَمَع ِإ لَْيه ِِيَْأت يَِذل َكِالَّذ يَِقْد ُع ِيَ ْرج 

ِقَاَلِقَااَلِل يِاْنطَل ْقِاْنطَل ْق.ُكلََّماِرََجَعِإ لَْيه ِفَ َغَرَِلُهِفَاُهِفَأَْلَقَمُهَِحَجًراِقَاَلِقُ ْلُتِلَِ ُِهَماَِماَِهَذان 
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ِع ْنَدهُِِ َِوإ َذا َِمْرآًة ِرَُجاًل ِأَْنَتِرَاٍء َِما َِكَأْكَره  ِاْلَمْرآة  َِكر يه  َِعَلىِرَُجٍل َنا ِفَأَتَ ي ْ ِفَاْنطََلْقَنا َِيُحشَُّهاِِقَاَل نَاٌر
ِقَااَلِل يِاْنطَل ْقِاْنطَل ْق.َِوَيْسَعىَِحْوَلَهاِقَاَلِقُ ْلُتَِلُهَماَِماَِهَذاِقَالَِ

َِوإ َذاِبَ ْيَنَِظْهَرْيِالرَّْوَضةِ ِ ِالرَّب يع  ُِكلَِِّلْون  َناَِعَلىَِرْوَضٍةُِمْعَتمٍَّةِف يَهاِم ْن رَُجٌلَِطو يٌلِاَلِِفَاْنطََلْقَناِفَأَتَ ي ْ
ِم ْنِأَِ َِوإ َذاَِحْوَلِالرَُّجل  ِقَاَلِقُ ْلُتَِلُهَماَِماَِهَذاَِأَكاُدَِأَرىِرَْأَسُهُِطواًلِف يِالسََّماء  ْكثَر ِو ْلَداٍنِرَأَيْ تُ ُهْمَِقطُّ

َِماَِهُؤاَلء ِقَاَلِقَااَلِل يِاْنطَل ْقِاْنطَل ْقِ.
َهاَِواَلَِأْحَسَنِقَاَلِقَِ َِأْعَظَمِم ن ْ َناِإ َلىَِرْوَضٍةَِعظ يَمٍةَِلْمَِأَرَِرْوَضًةَِقطُّ اْرَقِااَلِل يِقَاَلِفَاْنطََلْقَناِفَانْ تَ َهي ْ

َناِبَِ ِف ضٍَّةِفَأَتَ ي ْ َِذَهٍبَِولَب ن  يَنٍةَِمْبن يٍَّةِب َلب ن  َناِإ َلىَِمد  َناِف يَهاِفَانْ تَ َهي ْ اَبِاْلَمد يَنة ِفَاْستَ ْفَتْحَناِف يَهاِقَاَلِفَاْرتَ َقي ْ
َِكَأْحَسنِ  َِماِأَْنَتِرَاٍءِِفَ ُفت َحِلََناَِفَدَخْلَناَهاِفَ تَ َلقَّانَاِف يَهاِر َجاٌلَِشْطٌرِم ْنَِخْلق ه ْم َِكَأقْ َبح  َماِأَْنَتِرَاٍءَِوَشْطٌر

َِكَأنََِّماَءُهِاْلَمْحضُِ ِِقَاَلِقَااَلَِلُهْمِاْذَهُبواِفَ َقُعواِف يَِذل َكِالن ََّهر ِقَاَلَِوإ َذاِنَ َهٌرُِمْعَتر ٌضَِيْجر ي ف يِاْلبَ َياض 
َناَِقْدِذَِ ُِصورٍَةِقَاَلِقَااَلِل يَِفَذَهُبواِفَ َوقَ ُعواِف يه ِثُمَِّرََجُعواِإ لَي ْ ُهْمَِفَصاُرواِف يَِأْحَسن  َهَبَِذل َكِالسُّوُءَِعن ْ

ِقَالَِ ِاْلبَ ْيَضاء  ِالرَّبَابَة  ْثُل ِم  َِقْصٌر ِفَإ َذا َِبَصر يُِصُعًدا َِفَسَما َِمْنز ُلَكِقَاَل َِوَهَذاَك َِعْدٍن َِجنَُّة ِل يَِهذ ه  ِقَااَل
َلُهِ.َِهَذاَكَِمْنز ُلَكِقَاَلِقُ ْلُتَِلُهَما ِبَاَرَكِاللَُّهِف يُكَماَِذرَان يِفََأْدُخَلُهِقَااَلَِأمَّاِاْْلَنَِفاَلَِوأَْنَتَِداخ 

َلة َِعَجًباَِفَماَِهَذاِالَّذ يِرَأَْيُتِقَاَلِقَااَلِل يَِأَماِإِ  نَّاَِسُنْخب ُرَكِقَاَلِقُ ْلُتَِلُهَماِفَإ نِّيَِقْدِرَأَْيُتُِمْنُذِاللَّي ْ
ِ ِالرَُّجُل َِويَ نََِأمَّا ِفَ يَ ْرُفُضُه ِاْلُقْرآَن ِيَْأُخُذ ِالرَُّجُل ِفَإ نَُّه ِب اْلَحَجر  ِرَْأُسُه ِيُ ثْ َلُغ َِعَلْيه  ِالَّذ يِأَتَ ْيَت َِعْنِاَْلَوَُّل اُم

ِإ لَِ ُرُه َِوَمْنخ  ِإ َلىِقَ َفاُه ْدقُُه ِش  ُِيَشْرَشُر ِالَّذ يِأَتَ ْيَتَِعَلْيه  ِالرَُّجُل َِوَأمَّا ِاْلَمْكُتوبَة  ِإ َلىِالصَّاَلة  ُنُه َِوَعي ْ ىِقَ َفاُه
ُلُغِاْْلفَاَقَِوَأمَّاِالرَِّجاُلَِوالنَِّساُءِ ِقَ َفاُهِفَإ نَُّهِالرَُّجُلِيَ ْغُدوِم ْنِبَ ْيت ه ِفَ َيْكذ ُبِاْلَكْذبََةِتَ ب ْ اْلُعَراُةِالَّذ يَنِف يِم ْثل 

ن َُّهْمِالزُّنَاُةَِوالزََّوان يَِوَأمَّاِالرَّ ِالت َّنُّور ِفَإ  ُجُلِالَّذ يِأَتَ ْيَتَِعَلْيه َِيْسَبُحِف يِالن ََّهر َِويُ ْلَقُمِاْلَحَجَرِفَإ نَُّهِآك ُلِب َناء 
ِخَِ َِمال ٌك ِفَإ نَُّه َِوَيْسَعىَِحْوَلَها َِيُحشَُّها ِالنَّار  ِع ْنَد ِالَّذ ي ِاْلَمْرآة  ِاْلَكر يُه ِالرَُّجُل َِوَأمَّا َِوَأمَّاِالرِّبَا َِجَهنََّم از ُن

ِالطَّ ِإ بْ َراه يُمِالرَُّجُل ِفَإ نَُّه ِالَّذ يِف يِالرَّْوَضة  َِماَتَِعَلىِِو يُل َِمْوُلوٍد َِفُكلُّ َِحْوَلُه ِالَّذ يَن ِاْلو ْلَداُن َوَأمَّا
ِ ِاللَّه  َِرُسوُل ِفَ َقاَل ِاْلُمْشر ك يَن َِوَأْواَلُد ِاللَّه  َِرُسوَل ِيَا ِاْلُمْسل م يَن ِبَ ْعُض ِفَ َقاَل ِقَاَل ُدَِوَأْواَلِِاْلف ْطَرة 
َِعمَِ َِخَلُطوا ِقَ ْوٌم ن َُّهْم ِفَإ  ِقَب يًحا َِوَشْطٌر َِحَسًنا ُهْم ن ْ ِم  َِشْطٌر َِكانُوا ِالَّذ يَن ِاْلَقْوُم َِوَأمَّا َِصال ًحاِاْلُمْشر ك يَن اًل

ُهمِْ  1ِ«َوآَخَرَِسيًِّئاَِتَجاَوَزِاللَُّهَِعن ْ
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: آيا گفتبه اصحاب مي گويد: در بسياري از موارد پيغمبرمي سمره بن جندب 

 خواست خوابش را براي پيغمبركسي از شما خوابي ديده است؟ هر كسي كه خدا مي

 كرد.بازگو مي

فرمودند: شب گذشته در خواب ديدم كه دو نفر )جبرئيل و  يك روز صبح پيامبر

ميكائيل( نزدم آمدند و مرا با خود بردند، گفتند: با ما بيا، من هم با ايشان رفتم، به نزد 

تيم كه دراز كشيده بود، فردي با سنگ بزرگي بر باالي سرش ايستاده بود، مرد مردي رف

افتاد، آن مرد بار زد و سنگ دور ميايستاده، آن سنگ را بشدت تمام بر سر مرد ديگر مي

شده بود، و داشت، و هنوز برنگشته بود كه سر آن مرد كامالً خوب ميديگر سنگ را بر

گفتم:  فرمودند: در خواب به آن دو )فرشته( كرد، پيامبرمي مانند بار اول با او رفتار

گفت: با ايشان رفتم و به  سبحان اهلل اين دو كيستند؟ به من گفتند: بيا برويم، پيامبر

مردي رسيديم كه بر پشت خوابانده شده بود، و مرد ديگر كه انبري آهني در دستش بود 

طرفي از دهان آن مرد فرو كرده وآن را به پشت  در كنارش ايستاده بود و انبرآهنين را در

كشيد )يكي از كشيد و به همين ترتيب بيني و چشمش را به طرف پشت ميگردنش مي

فرمود: سپس آن  نمود( و پيامبرگويد و آنها را قطعه قطعه ميراويان بنام ابو رجاء مي

اول صورتش آورده بود  مردِ ايستاده به طرف ديگر رفته، و همان باليي را كه بر قسمت

آورد، و هنوز از كارش فارغ نشده بود كه جانب ديگر صورت بر طرف دوم نيز مي

كرد. گفتم: سبحان اهلل اين گشت و آن مرد دوباره همان كار را تكرار ميصحيح و سالم مي

 دو چه كساني هستند؟ به من گفتند: برو، برو.

كه سر و صداي نامفهومي از آن به گوش  با ايشان رفتم، به جاي تنور مانندي رسيديم

رسيد وقتي كه به درون آن نگاه كرديم، ديديم كه مردان و زنان لختي درآنجا هستندكه مي

رسيد به ناله و كشيد و حرارت شديد آتش از ته تنور به ايشان ميوقتي آتش شعله مي

؟ به من گفتند: برو، افتادند. به اين دو نفر گفتم: اين جماعت چه كساني هستندفرياد مي

 برو.



 19 فصل اول: مشهورترين مالئكه

با ايشان رفتم تا به رودي رسيديم كه آبش مانند خون قرمز بود، مردي در آن رود شنا 

كرد، و يك نفر نيز در كنار آن رود ايستاده و سنگهاي فراواني را نزد خود جمع كرده مي

ده بود كرد سپس به نزد شخصي كه در كنار رود ايستاتوانست شنا ميبود، آن مرد تا مي

انداخت سپس آن كرد و او نيز يك سنگ در دهانش ميآمده و دهانش را براي او باز مي

گشت، هر باركه به ساحل كرد و مجدداً به سوي مردِ ساحلي بر ميرفت و شنا ميمرد مي

انداخت، به آن دو كرد او هم سنگي در دهانش ميگشت دهانش را برايش باز ميبر مي

 نفر چه كساني هستند؟ گفتند: برو، برو. نفر گفتم: اين دو

تر از او رو رسيديم كه شما زشت چهره و زشت با ايشان رفتيم، به نزد مرد بد

 شود، و دور ترتا روشن كندايد، ديديم كه آتشي روشن كرده و آن را زير و رو مينديده

د: برو، گفتن نمود(، گفتم: اين مرد كيست؟چرخيد )و از آن مراقبت ميآن آتش مي

 برو.

اي پر از گل و گياه و درخت رسيديم، كه انواع گلهاي بهاري با ايشان رفتم تا به باغچه

اي قدش بلند در آن موجود بود و در وسط اين باغ مرد قد بلندي ايستاده بود، به اندازه

بود كه نزديك بود سرش را نبينم، فرزندان زيادي دورش را گرفته بودند كه هرگز تا اين 

ندازه فرزند نديده بودم، به آن دو نفري كه همراهم بودند گفتم: او كيست و آنها چه ا

 كساني هستند؟ گفتند: برو، برو.

با ايشان رفتيم، تا باآلخره به باغ بزرگي رسيديم، كه هرگز باغي با اين عظمت و 

رفتيم تا به زيبايي نديده بودم، آن دو نفر به من گفتند: به طرف باال برو، با ايشان باال 

ي شهر رسيديم، شهري رسيديم،كه آجرهاي آن يكي از طال و ديگري نقره بود، به دروازه

در زديم، در را بر ما گشودند و به آن وارد شديم، در آنجا مرداني را ديديم كه قسمتي از 

ترين بدن آنها زيباترين چيزي بود كه تا بحال ديده بودم، اما قسمت ديگر از بدنشان زشت

تا بحال ديده بودم، اين دو )فرشته( به آن مردان گفتند: برويد، داخل آن  يزي بود كهچ

كرد و آبش مانند شير خالص، رود شويد، )من ديدم: رودي بود كه در عرض حركت مي
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سفيد بود( آنها داخل آن رود شدند، و سپس به سوي ما برگشتند، زشتيي و قبحي كه قبالً 

ي بسيار زيبا در آمده بين رفته بود و به شكل و قيافه ه كلي ازدر قسمتي از بدن داشتند ب

 بودند.

 آن دو نفر به من گفتند: اينجا جنات عدن)بهشت جاويدان( است و اين منزل شماست.

فرمودند: به طرف باال نگاه كردم قصري را ديدم كه همانند ابر سفيد بر هم  پيامبر

فرمودند: خدا به شما  ، منزل شماست. پيامبرانباشته شده بود و به من گفتند: اين قصر

اكنون خير، بعداً داخل آن  خير و بركت بدهد اجازه بدهيد تا داخل آن شوم، گفتند:

 شويد.مي

به ايشان گفتم: من در طول شب چيزهاي عجيب و غريبي را ديدم، آنها چه بودند؟ به 

نزدش آمدي، و ديدي كه  دهيم، اما آن مردي كه بهمن گفتند: اكنون به شما خبر مي

نموده، و سپس آن را شد همان مردي است كه قرآن را حفظ ميميلِه  سرش با سنگ

شود. اما آن كسي كه كند و مردي است كه با خوابيدن، نماز واجب از او فوت ميترك مي

شد كسي است كه ديدي صورت و بيني و چشمش به عقب كشيده شده و پاره پاره مي

رسد. و اما زنان و مردان گويد كه به همه ميهايي ميآيد، و دروغبيرون ميصبح از منزل 

زناكار هستند. اما مردي كه در  لختي كه در جايگاه تنور مانندي قرار داشتند، زنان و مردان

مرد رباخوار است. اما آن مرد زشت و  شد،انداخته ميكرد و در دهانش سنگ آب شنا مي

ساخت، او ورتر ميچرخيد و آتش را شعلهآتش بود و دور آن مي بد قيافه كه در نزديكي

ابراهيم بود و  مالك، نگهبان دوزخ است. و آن مرد قد بلندي كه در وسط باغچه ايستاده،

 اند.هاي اطرافش كودكاني هستند كه قبل از بلوغ بر فطرت پاك انساني از دنيا رفتهبچه

! آيا اوالد مشركين هم جزو آنان  بعضي از مسلمانان گفتند: اي رسول خدا 

باشند؟ فرمودند: بلي، اوالد مشركين هم جزو آنان هستند. اما آن گروهي كه قسمتي از مي

بدنشان زيبا و قسمت ديگر زشت بود، ايشان گروهي هستند كه عمل نيك و بد را با هم 

 نمايد.اند، وخداوند از گناه آنان صرف نظر ميانجام داده
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 ران پيامبرجبرئيل و همس

ِ»ِقَاَلَِِعْنِأَب يُِهَريْ َرَةِ ْبر يُلِالنَّب يَّ فَ َقاَلِيَاَِرُسوَلِاللَّه َِهذ ه َِخد يَجُةَِقْدِأََتْتَِمَعَهاِإ نَاٌءِِأََتىِج 
َهاِالسَّاَلَمِم ْنِرَب َِّهاَِومِ  نِّيَِوَبشِّْرَهاِب بَ ْيٍتِف يِاْلَجنَّة ِف يه ِإ َداٌمَِأْوَِطَعاٌمَِأْوَِشَراٌبِفَإ َذاِه َيِأَتَ ْتَكِفَاقْ َرْأَِعَلي ْ

 1ِ«م ْنَِقَصٍبِاَلَِصَخَبِف يه َِواَلَِنَصَب.

گفت: جبرئيل به نزدم آمد و گفت: اي رسول  روايت است پيامبر از ابوهريره

آورد. و چون به مي خدا اكنون خديجه ظرفي كه در آن خورش، نان يا نوشيدني است

گارش و من به او سالم برسان و او را به قصري از حضورت رسيد از جانب پرورد

 مرواريد آبدار در بهشت مژده ده كه نه در آن هيچ خستگي و سر و صدايي وجود ندارد.

ِ»َِعْنَِعائ َشَةِ ْرَقة َِحر يٍرَِخْضَراَءِإ َلىِالنَّب يِّ ْبر يَلَِجاَءِب ُصورَت َهاِف يِخ  ِفَ َقاَلِإ نََِّهذ ه َِزْوَجُتكََِِأنَِّج 
َرة . نْ َياَِواْْلخ  2ِ«ف يِالدُّ

اي از حرير از عائشه روايت است كه جبرئيل صورتش )صورت عائشه( را در پارچه

 گفت: اين همسر تو در دنيا و آخرت است. سبز رنگ با خود آورد و خطاب به پيامبر

ِ ِاللَّه  َِرُسوُل ِقَاَل ِقَاَلْت َها َِعن ْ ِاللَُّه َي َِرض  َِعائ َشَة ِعَِ: »َعْن ِيَا َِعَلْيك  ِيَ ْقَرُأ َِوُهَو ْبر يُل ِج  َِهَذا ائ َشُة
3ِ«السَّاَلَمِقَاَلْتِقُ ْلُتَِوَعَلْيه ِالسَّاَلُمَِورَْحَمُةِاللَّه َِوبَ رََكاتُُهِتَ َرىَِماِاَلِنَ َرى

فرمودند: اي عائشه اين جبرئيل  از عائشه رضي اهلل عنها روايت است كه رسول اهلل 

گفتم: سالم و رحمت و بركات پروردگار بر او باد، تو فرستد. است و بر تو سالم مي

 بينيم.بيني آنچه ما نميمي
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ِبنِزَْيٍدِ ن ََّهاَِصوَّاَمٌةِقَ وَّاَمةٌِ»ِقَال:َِِأنَِّرُسوَلِاهلل َِِعْنِقَ ْيس  ْعَِحْفَصَةِفَإ  بر يُل:ِرَاج  ِقَاَلِل يِج 
1ِ«إ ن ََّهاَِزوَجُتَكِف يِالجنَّةِ وَِ

فرمودند: جبرئيل به من گفت:  است كه رسول اهلل  روايت از قيس بن زيد 

گير و نماز خواني است، و همانا او حفصه را برگردان، به درستي كه او زن بسيار روزه

 همسر تو در بهشت است. 

حفصه را يك طالق داده بود جبرئيل درخواست كرد كه حفصه  توجه: چون پيامبر

 را برگرداند.

 عداوت يهود با جبرئيل

شتافتند و بسوي مي به روحا آمد و مردماني را ديد كه بسوي تخته سنگهايي عمر

برند كه گزاردند سؤال كرد اينها چه كساني هستند؟ گفتند: آنها گمان ميآنها نماز مي

از اين عمل خوشش نيامد و گفت:  عمر ،در آنجا نماز خوانده است رسول اهلل

 نمودند سپس سفر راآن، در هر مكاني كه بود ادا ميرسيدن وقت  نماز را با رسول اكرم

 دادند.مي ادامه

مشغول گفتگو با مردم شد و در ميان سخنان خويش چنين  بعد از اين جريان عمر

ديدم چگونه كردم و از اينكه مينقل كرد: من در بعضي از مجالس يهود شركت مي

آمدم تا اينكه در كرد به شگفت ميتورات، قرآن را تصديق، و قرآن، تورات را تصديق مي

يكي از روزها يهوديان گفتند: اي پسر خطاب ما تو را از ميان يارانت بيشتر دوست داريم 

 گفتم: چرا؟

 آيي.گفتند: زيرا تو هميشه به نزد ما مي

آيم و در شگفتم از اينكه قرآن و تورات همديگر را تأييد گفتم: من به نزد شما مي

 كنند. مي
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اين  از آنجا عبور نمودند يهوديان گفتند: اي عمر ان هنگام رسول اكرم در هم

 دوست شماست پس خود را به او برسان.

دهم چرا آن به آنها گفتم: شما را به خدايي كه به حق جز او خدايي نيست قسم مي

دانيد ايد آيا نميكنيد وكتابش را رها نمودهي مقام اوست با او رفتار نميگونه كه شايسته

 است؟!  كه او رسول خدا 

يهوديان سكوت كردند سپس يكي از علما و بزرگان ايشان گفت: او با تندي با شما 

 برخورد نمود پس جوابش را بدهيد، گفتند: تو عالم و بزرگ ما هستي جوابش را بده.

گفت: اكنون كه ما را بخدا قسم دادي بدان كه ما  عالِم يهودي خطاب به عمر

گفت: واي بر شما! در اين صورت هالك  است. عمر م او رسول خدا دانيمي

كنيد گفت: چگونه او را تصديق مي گرديم، عمرشويد گفتند: نابود و هالك نميمي

 است.   دانيد او رسول خداكنيد در حالي كه ميولي از او پيروي نمي

نبوتش همراه با  محمدباشد و گفتند: براي ما در ميان فرشتگان دوست و دشمني مي

 اي شده كه دشمن ما است. فرشته

 گفت: چه كسي دشمن شما و چه كسي دوست شما است؟ عمر

 گفتند : دشمن ما جبرئيل و دوست ما ميكائيل است. 

 ايد؟گفت: به چه دليل با جبرئيل دشمني داريد و ميكائيل را به دوستي گرفته عمر

آور و همانند رشت سخن، سختگير، متشدد، عذاباي تندخو، دگفتند: جبرئيل فرشته

 باشد. اي دلسوز، رحيم، آسانگير و امثال اينها مياينها است و ميكائيل فرشته

 گفت: آنها نزد خداوند چه منزلتي دارند؟ عمر

 باشد . گفتند: يكي در طرف راست و ديگري در طرف چپ خداوند مي

دايي نيست و قسم به كسي كه بين گفت قسم به خدايي كه به حق جز او خ عمر

باشد، خداوند دشمن است با كسي كه با آن دو دشمني ورزد و دوست است با آن دو مي
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ي جبرئيل نيست كه با دشمن ميكائيل دوستي دارد و شايستهكسي كه آن دو را دوست مي

 ي ميكائيل نيست كه با دشمن جبرئيل دوستي ورزد. نمايد و شايسته

 شتافت تا به او رسيد در حالي كه پيامبر اين گفتگو( بسوي پيامبر)بعد از  عمر

 بيرون از منزل فردي ايستاده بود. 

فرمود: اي پسر خطاب آيا بر تو آياتي نخوانم كه لحظاتي قبل نازل شد؟  پيامبر

 سپس اين آيات را قرائت نمودند:

﴿                                 

                          

     ﴾ [23 -22 :ةبقر]ال 

باشد )در حقيقت دشمن خداست( زيرا كه او به فرمان  بگو كسي كه دشمن جبرئيل»

خدا قرآن را بر قلب تو نازل كرده است قرآني كه كتابهاي آسماني پيشين را تصديق 

كند و هدايت و بشارتي براي مؤمنان است، كسي كه دشمن خدا، فرشتگان، فرستادگان مي

 .«او و جبرئيل و ميكائيل باشد. پس خداوند دشمن كافران است

گفت: پدر و مادرم فدايت باد! قسم به خدايي كه تو را بحق به پيامبري  عمر

دانا و مهربان  شنوم كه خداونداكنون مي برگزيده است آمده بودم تو را با خبر نمايم اما

  1من سبقت گرفته و اخبار را به تو رسانده است. بر

                                                                        

 -( مرسل الشعبي صحيح ال يرسل اال صحيحا 222قال العجلي في تاريخ الثقاة ) 2/423/ طبري -1

يقول ابن حجر في فتح الباري هذه الطرق يقوي بعضها بعضا و يدل ان  23آيه  ةالبقر تفسير ابن كثير/

 عبداهلل ابن السالم. قصةقول اليهود المذكور ال  يةسبب النزول اآل
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 ي جبرئيل بر پيامبررقيه

ِأَب يَِسع يدٍِِ ِجِ »َِعْن َِأنَّ ِأََتىِالنَّب يَّ ِاللَّه ِ ْبر يَل ِنَ َعْمِقَاَلِب اْسم  ِاْشَتَكْيَتِفَ َقاَل ُِمَحمَُّد ِيَا فَ َقاَل
ِاللَّه َِأْرق يكَِ ٍدِاللَُّهَِيْشف يَكِب اْسم  َِحاس  ُِكلِِّنَ ْفٍسَِأْوَِعْين  ُِكلَِِّشْيٍءِيُ ْؤذ يَكِم ْنَِشرِّ 1ِ«َأْرق يَكِم ْن

گله آمد و گفت: اي محمد آيا  ئيل به نزد پيامبرروايت است كه جبر از أبو سعيد 

خوانم از هر مي 2؟ فرمودند: بله. جبرئيل گفت: به نام خدا بر تو رقيهوشكايت كردي

رساند، و از شر هر موجود زنده و چشم حسود، به نام خدا بر تو چيزي كه تو را آزار مي

 خوانم و خداوند تورا شفا دهد.رقيه مي

 رئيل و مالئكهسفارشهايي از جب

َِِعن»ِ-1 ِاهلل  َِعنَِرُسول  َِسْعٍد ِبن  ْئَتَِِسْهل  ِع ْشَِماش  ُِمَحَمُد! ِيَا ِفَ َقاَل: ْبر يُل ِأَتَا نيِج  قَاَل:
َِميٌِّت، َِشَرفَِِوِفَإنََّك َِانَّ َِواْعَلْم ِب ه، َِمْجز يٌّ ِفَإ نَّك ْئَت ِش  َِما َِواْعَمْل ُِمَفار قُُه، ِفَإ نََّك ْئَت ِش  َِمْن َِاْحب ْب

ِالنَّاسِ وَِِاْلُمؤم ن ِق ياُمُهِب الَّلْيلِ  3ِ«ع زَُّهِا ْست غَنائُُهَِعن 
فرمودند: جبرئيل به نزدم آمده و گفت:  روايت است كه پيامبر از سهل بن سعد 

خواهي زندگي كن هر آينه وفات خواهي كرد و هر كسي اي محمد به هر صورتي كه مي

خواهي هم جدا خواهيد شد، و آنگونه كه ميخواهي دوست بدار هر آينه از را كه مي

ي آن را خواهي ديد و بدان كه شرف و بزرگواري مؤمن به شب عمل كن بدرستي نتيجه

 باشد.داري اوست و عزت و سربلندي وي در بي نيازي از مردم ميزنده

2- ِ َِسْعٍد ِبن  َِسْهل  ِ َعْن ِاهلل  َِرُسوَل ِ: »قَالَِ َأنَّ ْبر ْيُل ِج  ِأَنِّيَِأَمَرن ي ِظَنَ ْنُت َِحتَّى ب السَِّواك 
 4«َسَأْدَردُِ
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فرمودند: جبرئيل آن چنان مرا امر  روايت است كه رسول اهلل از سهل بن سعد 

 نمود كه گمان بردم دندانهايم خواهد افتاد.به مسواك 

3-ِِ ِالنَّب يِّ َيِاهللَُِعنَهاَِعن  ْبر ْيُلِيُِ»ِقال:َِِعنَِعائ َشَةَِرض  ْين يِب اْلَجارِ َماِزَاَلِج  ظََننُتِأَنَّهَُِحتَّىِِوص 
 1«َسيُ َورِّثُهُِ

فرمودند: همواره جبرئيل مرا در  از عايشه رضي اهلل عنها روايت است كه رسول اهلل 

 برد.گمان كردم همسايه از همسايه ارث خواهد  مورد همسايه سفارش نمود تا جايي كه

ِقَاَلِقَاَلَِرُسوُلِاَِعنِاَب يِذَّرٍِ -4 بر يُلِفَ َقاَل:ِأَ :ِهلل  َِمْنَِماَتِاَلِ »تَان يِج  ِأُمََّتَكِأَنَُّه َبشِّْر
2ِ«ُيْشر ُكِب اللَّه َِشْيًئاَِدَخَلِاْلَجنََّةِ

نزد من آمده و گفت:  جبرئيل فرمودند: روايت است كه رسول اهلل از ابوذر  

داوند شريكي قرار ندهد به امتت بشارت بده كه هر كس از دنيا برود در حالي كه براي خ

 شود.وارد بهشت مي

1-ِِ ِاْلُجَهن يِّ َِخال ٍد ِْبن  ِزَْيد  َِِعْن ِاللَّه  َِرُسوُل ِقَاَل ُِمْرِ»:قَاَل ُِمَحمَُّد ِيَا ِفَ َقاَل ْبر يُل َجاَءن يِج 
َعار ِاْلَحجِِّ ن ََّهاِم ْنِش  3ِ«َأْصَحاَبَكِفَ ْليَ ْرفَ ُعواَِأْصَواتَ ُهْمِب الت َّْلب َية ِفَإ 

فرمودند: جبرئيل نزد من آمد و گفت:   روايت است كه رسول اهلل يد بن خالداز ز

اي محمد به اصحابت دستور بده كه صدايشان را به هنگام لبيك گفتن باال بياورند. 

 بدرستي كه آن )لبيك( از شعارهاي حج است.

يَماَنَِفذََكَرَِلهُِ قال:ِقَاَمِف يه ْمِرسولِاهللَِِِعْنِأَب يِقَ َتاَدةَِِ-1 ِاللَّه َِواْْل  َهاَدِف يَِسب يل  ْمَِأنَِّاْلج 
ِاَْلَْعَمالِ  َِأْفَضُل َِعنِّيِِ،ب اللَّه  ُِتَكفَُّر ِاللَّه  َِسب يل  ِف ي ِقُت ْلُت ِإ ْن َِأرَأَْيَت ِاللَّه  َِرُسوَل ِيَا ِفَ َقاَل: ِرَُجٌل فَ َقاَم

ُرُِمْدب رٍِِنَ َعْمِإ ْنِقُت ْلَتِف يِ:َخطَايَاَيِفَقاَلَِلُهَِرسوُلِاهللِ  ٌبُِمْقب ٌلَِغي ْ َِوأَْنَتَِصاب ٌرُِمْحَتس  ِاللَّه  ِ،َسب يل 
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ِ ِاللَّه  َِرُسوُل ِقَاَل َِعنِّيَِخطَايَاَيِفَ َقاَلِِ،َكْيَفِقُ ْلتَِ:ثُمَّ ِأَُتَكفَُّر ِاللَّه  َِأرَأَْيَتِإ ْنِقُت ْلُتِف يَِسب يل  قَاَل:
ْبر يَلَِعَلْيه ِالسَّاَلمِقَاَلِل يِ:نَ َعْمَِوأَْنَتَِصاب ٌرُِمْحَتسِ َِرُسوُلِاللَّه ِ ِالدَّْيَنِفَإ نَِّج  ُرُِمْدب ٍرِإ الَّ ٌبُِمْقب ٌلَِغي ْ

1ِ«َذل َكِ
بلند شده سخنراني فرمودند: جهاد در راه خدا و  از ابي قتاده روايت است كه پيامبر

اه خدا اگر در ر ،مردي بلند شد وگفت يا رسول اهلل ،ترين اعمالندايمان به خداوند افضل

فرمودند : بله اگر در راه خدا  شود؟ پيامبركشته شدم خطاها و گناهانم بخشيده مي

 ،كشته شوي و درحالي كه براي رضاي خدا صبر كرده، رو به دشمن نموده و فرار نكني

اگر در راه خدا كشته شدم خطاها  فرمودند: چه گفتي؟ گفت: يا رسول اهلل  بعد پيامبر

فرمودند : بله در صورتي كه در راه خدا كشته شوي  شود؟ پيامبريوگناهانم بخشيده م

و تو براي رضاي خدا صبر كرده، رو به دشمن نموده و فرار نكني در صورتي كه بدهي و 

 2چرا كه جبرئيل به من اين چنين گفت . ،قرض نداشته باشي

َِعباسَِِعنِ-1 ب ِر:ِ»ِقالِقَاَلَِرسوُلِاهلل ِِبن  ِاهللِاَتان يِج  َلَعَنِِيُلِفَ َقاَلِياُِمَحمَُّد!ِا نَّ
َرهاِوِاْلَخمرَِ َرهاِوِعاص  َلهاَِواْلَمحُموَلةِا لَيهِ وَِِشاربَهاوَُِِمعَتص  3ِ«ُمسَتق َيهاِوِساق َيهاوَُِِمبتاَعهاِوِبَائ َعهاوَِِحام 

فرمودند: جبرئيل نزد من آمده و گفت: اي   از ابن عباس روايت است كه رسول اهلل

، مشروب )مسكرات( و كسي كه آن را براي خود و يا براي  نا خداوند محمد! هما

ديگري بسازد و كسي كه براي خود و يا براي ديگري درخواست ساختن آن را بكند و 

ي آن و آن كه به سويش حمل شود و فروشنده و خريدار آن و آن كه به حمل كننده

 د را لعنت نموده است. ديگري براي نوشيدن بدهد )ساقي( و آن كه از او بگير
 

                                                                        

  2332باب من قتل في سبيل اهلل كفرت خطاياه رقم  ةمسلم/ كتاب اإلمار صحيح -1

 باشد.نگر اهميت حقوق بندگان خاصتاً مسئله بدهي نسبت به ديگران مياين حديث بيا -2

حاكم آن را صحيح دانسته و ذهبي با او موافق است.  2112مستدرك حاكم رقم / حديث صحيح -3

 302ي صحيحه رقم سلسله



 الرَّحمن ئِكةُمَال   61

1-ِِ ِأَب يُِهَريْ َرَة َِِعْن ِرُسولِاهلل  َِتَداَوىِب ه ِ»ِقَاَل:َِِأنَّ َِما ِأَنْ َفَع ِاْلَحْجَم َِأنَّ بر يُل َأْخبَ َرن يِج 
1ِ«النَّاسِ

فرمودند: جبرئيل به من خبر داد كه  روايت است كه رسول اهلل  از ابوهريره 

 كنند.مردم با آن يكديگر را درمان مي اي است كهحجامت مفيدترين وسيله

َِعبَّاٍسِقَاَل،ِقَاَلَِرُسوُلِاللَّه ِ ِبن  ِقَاُلواِيَاُِمَحمَُّدُِمْرُِأمََّتَكِ»َعن  ِإ الَّ َلَةُِأْسر َيِب يِب َمََلٍ َماَِمَرْرُتِلَي ْ
َجاَمة ِ 2ِِ«ب اْلح 

بر گروهي فرمودند: در شب اسرا و معراج  روايت است كه پيامبر از ابن عباس 

امت خود را به حجامت  گفتند: اي محمد كردم مگر اينكه مي)از مالئكه( عبور نمي

 گرفتن سفارش نما.

1-ِِ ْبر يُلِقَاع ٌدِع ْنَدِالنَّب يِّ َنَماِج  َِعبَّاٍسِقَاَلِبَ ي ْ َعِنَق يًضاِم ْنِفَ ْوق ه ِفَ َرَفَعِرَْأَسُهِفَ َقاَل:ِ َعْنِبن  َسم 
ِالسَِّ» ِبَاٌبِم ْن ِإ َلىَِهَذا ِنَ َزَل َِمَلٌك َِهَذا ِفَ َقاَل َِمَلٌك ْنُه ِم  ِفَ نَ َزَل ِاْليَ ْوَم ِإ الَّ َِقطُّ ِيُ ْفَتْح َِلْم ِاْليَ ْوَم ِفُت َح َماء 

ِ ُِأوت يتَ ُهَماَِلْمِيُ ْؤتَ ُهَماِنَب يٌّ ْرِب ُنورَْين  ِاْليَ ْوَمَِفَسلََّمَِوقَاَلِأَْبش  ِإ الَّ َِلْمِيَ ْنز ْلَِقطُّ َلَكِفَاتِ اَْلَْرض  ِقَ ب ْ َحُةِاْلك َتاب 
ُِأْعط يَتهُِ ُهَماِإ الَّ ن ْ 3ِِ«َوَخَوات يُمُِسورَة ِاْلبَ َقَرة َِلْنِتَ ْقَرأَِب َحْرٍفِم 

نشسته بود صداي حركتي از  گويد: در حالي كه جبرئيل نزد پيامبرمي ابن عباس

ل از باال شنيد. جبرئيل سر را باال آورده و گفت: دري از درهاي آسمان باز شد كه هرگز قب

اي از آسمان بسوي زمين فرود آمد كه هرگز قبل از اين اين باز نشده بود، آنگاه فرشته

فرود نيامده بود فرشته سالم نمود و گفت: مژده بده به دو نوري كه به تو عطا شده است 

، هيچ ي البقرهي حمد و اواخر سورهكه به هيچ پيامبري قبل از تو داده نشده است. سوره

 نمايد.خواني مگر اين كه خداوند درخواست تو را اجابت ميين دو نميحرفي از ا
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َلة ِ» قَاَل:َِأنََِّرسوَلِاهلل َِِعنُِحَذيْ َفَةِِ-10 ِقَ ْبَلَِهذ ه ِاللَّي ْ إ نََِّهَذاَِمَلٌكَِلْمِيَ ْنز ْلِاَْلَْرَضَِقطُّ
ِفَِ َِويُ َبشَِّرن يِب َأنَّ َِعَليَّ ُِيَسلَِّم َِأْن ِرَبَُّه َِسيَِّداِاْسَتْأَذَن َِواْلُحَسْيَن ِاْلَحَسَن َِوَأنَّ ِاْلَجنَّة  َِأْهل  ِن َساء  َِسيَِّدُة اط َمَة

ِاْلَجنَّةِ  َِأْهل  1ِ« َشَباب 
اي از آسمان فرود آمد و بر من فرمودند: فرشته روايت است كه پيامبر از حذيفه 

بشارت داد كه سالم نمود و اين فرشته هرگز قبل از اين شب به زمين نيامده بود مرا 

 باشند. حسن و حسين سرور جوانان بهشت و فاطمه سرور زنان بهشت مي

 اسرافيل

 صفات اسرافيل
ي او دميدن در صور )شيپور( اسرافيل يكي از حاملين عرش است و مهمترين وظيفه

او هميشه آماده و منتظر است تا خداوند دستور دميدن در صور را به او بدهد.  2باشد.مي

 فرمودند:مي روايت است كه پيامبر رك حاكم از أبوهريره در مستد

ِا نََِّطَرَفَِصاحَبِالصُّور ُِمنُذِوُكَِّلِب هُِمسَتع دٌِّيَنظُرَِنحوِالَعرش،َِمخاَفًةَِاْنِيُؤَمَرِقَبَلَِانِيَرَتدَِّا لَيه»
ُِدرّيّان َِكوكبان  َِكَأنََِّعيَنيه  3ِ«َطرفُه،

دار دميدن در صور شده است با چشمهايش كه هدههمانا صاحب صور از زماني كه ع

نگرد از ترس اينكه مبادا آن مي ي درخشان است آماده بسوي عرشهمانند دو ستاره

 زند به او دستور داده شود.زماني كه پلكهايش را به هم مي

شود و به همان تر ميگذرد وقت دميدن در صور نزديكبي شك هرچه زمان مي 

 كند.تر ميرا آماده نسبت اسرافيل خود
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ِ ِالَقرنَِوََِِكيَفِأَنْ َعمُِ:» قَاَلِقَاَلَِرُسوُلِاللَّه َِِعْنِأَب يَِسع يٍدِاْلُخْدر يِّ ُبِالَقْرن  ِا ْلتَ َقَمَِصاح  َِقد 
 اِرسولِاهللقَالِالمسلمون:َِفكيَفِنَقوُلِيِ،َأْصَغيَِسْمَعُهِيَنَتظ ُرَِأنِيُّؤَمَرَِأنِيَنُفخِفَ َينُفخوََِِحَنيَِجبَهَتهُِوَِ
ِِ!،1ِِ«ن عَمِالوَك يلِتَ وَكَّلناَِعَليِاهلل ِرَبَّناوَِِقَاَلُِقولوا:َحسبَ َناِاهلل

فرمودند: چگونه خوش باشم در حالي كه  سعيد خدري روايت است كه پيامبراز ابو

اش را كج نموده )گوش به زنگ ايستاده اسرافيل قرن )شيپور( را به دهن گرفته و چهره

 بدمد. مسلمانان گفتند: اي دميدن به او داده شود تا در آن است كه دستور ظراست( و منت

ِِ.«ن عَمِالوَكيلِتَ وَكَّلناَِعَليِاهلل ِرَبَّناوََِِحسبُ َناِاهللُِ»ِرسول خدا ما چه بگوييم؟ فرمودند بگوييد:
ما است و ما بر خدايمان توكل  )خدا براي ما كافي است و او بهترين سرپرست

 كرديم(.

 ايف اسرافيل:وظ
 دمد.اسرافيل دو بار در صور مي

 ميرند.ي آن، همه مي( دميدن اول، كه در نتيجه2

 شوند.( دميدن دوم، كه همه زنده مي1

﴿            ﴾ ي شديدي روزي كه زلزله[ 2 -2 :نازعات]ال

 ي دوم(. ي ديگري به دنبال خواهد داشت )نفخهي اول( سپس زلزلهگيرد )نفخهدر مي

﴿:ِقالَ اهلل تَعالي                          

             ﴾ [23 :زمرال]ِ
ميرند مگر مام كساني كه در آسمانها و زمين هستند ميدر صور دميده خواهد شد و ت»

خيزند شود، به ناگاه همگي بپا ميكساني كه خدا بخواهد سپس بار ديگر در آن دميده مي

 .«نگرندو مي
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  فرمودند: كنند كه پيامبر اكرمروايت مي بخاري و مسلم از ابو هريره 

َِأْربَ ُعوَنِقَالُِ» ِأَبَاُِهَريْ َرَةَِأْربَ ُعوَنِيَ ْوًماِقَاَلِأَبَ ْيُتِقَاُلواَِأْربَ ُعوَنَِشْهًراِقَاَلِأَبَ ْيُتَِماِبَ ْيَنِالن َّْفَختَ ْين  واِيَا
ِيَ ْنُبُتِاْلبَ ْقلُِ َِكَما ِفَ يَ ْنُبُتوَن َِماًء ِالسََّماء  ِم َن ِاللَُّه ِيُ ْنز ُل ِأَبَ ْيُتِثُمَّ ِقَاَل َِسَنًة َِأْربَ ُعوَن َِولَْيَسِم ْنِِقَاُلوا قَاَل

نِْ ْنُهِيُ رَكَُّبِاْلَخْلُقِيَ ْوَمِاْلق َياَمةِ اْْل  َِوم  ًداَِوُهَوَِعْجُبِالذََّنب  َِعْظًماَِواح  َلىِإ الَّ ِيَ ب ْ َِشْيٌءِإ الَّ 1ِِ«َسان 
سؤال شد كه چهل  مدت بين دو نفحه )صور اول ودوم( چهل است. از ابوهريره 

بود.  سول اكرم دانم كداميك منظور رروز يا چهل ماه يا چهل سال است؟ گفت: نمي

 رويند و پيامبرفرستد و انسانها مانند سبزيجات ميسپس خداوند باراني فرو مي

رود مگر تكه استخوان كوچك و پوسد و از بين ميفرمودند: تمام بدن انسان در قبر مي

 شوند.آن استخوان پشت )انتهاي ستون فقرات( كه مردم در روز قيامت از آن روئيده مي

 باشد.صور اول توسط اسرافيل در روز جمعه ميدميدن در 

َِِعْنِأَب يُِهَريْ َرَةِ ِالنَّب يَّ ُرِيَ ْوٍمِطََلَعْتَِعَلْيه ِالشَّْمُسِيَ ْوُمِاْلُجُمَعة ِف يه ُِخل َقِآَدُمِ»قَاَل:َِِأنَّ َخي ْ
َهاَِواَلِتَ ُقوُمِالسَّاَعُةِإ الَِّ ن ْ َلِاْلَجنََّةَِوف يه ُِأْخر َجِم  ِاْلُجُمَعَةَِوف يه ُِأْدخ  2ِ«ِف يِيَ ْوم 

فرمودند: بهترين روزي كه خورشيد در آن  روايت است كه پيامبر از أبو هريره 

طلوع كرده، روز جمعه است، در اين روز آدم خلقت شد و در اين روز به بهشت آورده 

شود مگر در روز شد و در همين روز او را از بهشت بيرون كردند و قيامت به پا نمي

 . جمعه

 ميكائيل

 صفات و وظايف ميكائيل 
َِمال ٍكِ ِْبن  بر يلَِِقَاَل،ِقَاَلَِرسوُلِاهلل ِ َعنِأََنس  كًاَِقطَُِِّمال ي:ِ»ل ج  ؟َِلمِأَرِميكائيَلِضاح 

ِالنَّارُِ َكِم يكائ يُلُِمنُذُِخل َقت  ِ.1«قالِ:َِماَِضح 
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ام نديده به جبرئيل گفت: چرا هرگز روايت است كه پيامبر از أنس بن مالك

ميكائيل بخندد؟ جبرئيل گفت: ميكائيل از زماني كه آتش )جهنم( خلقت شده نخنديده 

 است. 

 ي موكل بارش باران، رشد نباتات و تقسيم ارزاق مخلوقات خداوند است. او فرشته

ايد كه در اثر تابش نور خورشيد به مالحظه: در كتابهاي علوم تجربي مطالعه نموده

ي جريان شود سپس بوسيلههاي ابر تشكيل ميسها آب آنها بخار و تودهدرياها و اقيانو

هاي عظيم كه داراي بارهاي غير همنام )مثبت و هوا جابجا شده و بر اثر برخورد اين توده

گيرد. اما بايد بدانيم كه هيچ تناقضي بين روند و باشند بارش باران صورت ميمنفي( مي

و مأموريت مالئكه در ريزش باران وجود ندارد زيرا جريان طبيعي بوجود آمدن باران 

 گيرد.ي اين امور طبيعي به فرمان خدا و اجراي آن توسط مالئكه صورت ميكليه

اي در آنجا وجود دارد و هر كدام در زمين و آسمان مكاني نيست مگر اين كه فرشته

﴿ دهند.مأموريت خاصي دارند كه با دقت كامل آن را انجام مي         ﴾ 
ِ [2 :تحريم]

 باشد.ي ابرها ميو از جمله فرشتگاني كه در ريزش باران مشاركت دارند فرشته

َِعبَّاٍسِ ِبن  اَلرَّعُدَِمَلٌكِم َنِالمالئَكة ُِموَكٌَّلِب السَّحابِ)ب َيَديه َِاوِ:»ِقَاَل،ِقَاَلَِرسوُلِاهلل َِِعن 
َحتَّىِِيَزُجُرِب ه ِالسَّحاَب(َِوالصَّوُتِالَّذ يُِيسَمُعِم نُهِزَجُرُهِالسَّحاَبِا َذاِزََجَرهُِِف يِيَد ه ِم خَراٌقِم نِنارٍِ

ِِ.2«َحيُثِاََمَرهُِإلىِِيَنَته ي
باشد اي از فرشتگان ميفرمودند: رعد فرشته روايت است كه پيامبر از ابن عباس 

اي ر يكي از دستهايش تازيانهكه مسئوليت ابرها را به عهده دارد و در دو دستش يا د
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شود، صداي نهيب زدن او راند، و صدائي كه شنيده ميآتشين است كه ابرها را به پيش مي

 دهد پيش بروند.زند تا به محلي كه به آنان دستور ميبر ابرهاست كه او بر آنان نهيب مي

 ملك الموت

 ملك الموت  صفات و وظايف
ذكر نشده آنچه در قرآن و حديث  آن و حديثي مرگ در قرنام خاصي براي فرشته

 ي ملك الموت است.ذكر شده است همان كلمه

  1در بعضي روايات اسرائيلي به نام عزرائيل معرفي شده است.

كشد تا اينكه به حلقوم برسد وقتي روح را ملك الموت روح بنده را از كالبد بيرون مي

 دهد. يل ميي رحمت يا عذاب تحوگرفت بال فاصله به مالئكه

﴿                              

         ﴾ [22: نعامألا]  

ن مرگ گمارد و چوخداوند بر بندگان خود كامالً چيره است. او مراقباني بر شما مي»

 .«كنندگيرند، و كوتاهي نمييكي از شما فرا رسيد، فرستادگان ما جان او را مي

َِعاز ٍبِ ِْبن  ِاْلبَ َراء  ِ»قَاَل:ِ َعن  ِالنَّب يِّ َِمَع ِإ َلىَِِخَرْجَنا َنا ِاَْلَْنَصار ،ِفَانْ تَ َهي ْ ِم ْن ِرَُجٍل َنازَة  ف يِج 
َِوَلمَّاِيُ ْلَحد،َِفَجَلَسَِرُسوُلِاللَّ ِاْلَقْبر  َر،ِ[ُمسَتقب َلِالق بلة]ِه  َناِالطَّي ْ َِعَلىُِرؤوس  ،َِوَجَلْسَناَِحْوَلُه،ِوََكَأنَّ
ِ ، ِاَْلَْرض  ِف ي ِيَ ْنُكُت ُِعوٌد ِ]َوف يِيَد ه  ِيَنظر َِبَصَرهُِِوِ،اَلرضإلىِِيَنظُرُِِوِالسماءِإ َلىَفَجَعل ِيَرَفع َِجَعل

َِأْوَِثاَلثًا،ِ،ِفَ َقاَل:ِإْسَتع يُذواِب اللَّه ِ[َيخَفُضُهَِثالثاًِوَِ ِاْلَقْبر ،َِمرَّتَ ْين  ثُمَِّقَاَل:ِاَللَُّهمَِّا نِّيَِاُعوُذِب َكِ]م ْنَِعَذاب 
ِالَقْبرِ  ِ،ِثُمَِّقَاَل:[ثالثاًِ[ ]م نَِعذاب 

نْ َيا، َِكاَنِف يِاْنق طَاٍعِم ْنِالدُّ ِاْلُمْؤم َنِإ َذا ِاْلَعْبَد ِنَ َزَلِإ لَْيهِ وَِِإ نَّ َرة  ِم ْنِالسََّماء ِِإ قْ َباٍلِم ْنِاْْلخ  َماَلئ َكٌة
ِاْلَجنَّةِ  َِحُنوط  ِم ْن َِوَحُنوٌط ِاْلَجنَّة ، َِأْكَفان  ِم ْن َِكَفٌن َِمَعُهْم ِالشَّْمُس، ُِوُجوَهُهْم َِكَأنَّ َِحتَّىِب يُضِاْلُوُجوه ، ،
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ِ َِمَلُكِاْلَمْوت  يُء َِيج  ِثُمَّ ِاْلَبَصر ، َِمدَّ ْنُه ِم  ِرََِِيْجل ُسوا ِالن َّْفُسَِحتَّىَِيْجل َسِع ْنَد ِأَي َّتُ َها ِفَ يَ ُقوُل: ه  ْأس 
يلُِ َِتس  ِفَ َتْخُرُج ِقَاَل: َِور ْضَواٍن، ِاللَّه  ِم ْن يِإ َلىَِمْغف َرٍة ُِاْخُرج  ِالُمْطَمئ نَّة( ِف يِر َوايٍَة ِ)َو يُلِِِالطَّيَِّبُة َِتس  َكَما

ِفَ َيْأُخُذَهاِ)َوِف يِر َوايَةٍِ ُِكلَُِّمَلٍكِبَيَنِالسَّماء ِإَذاِخََِحتَّىِِاْلَقْطَرُةِم ْنِف يِالسَِّقاء  َرَجْتُِروُحُهَِصلَّيَِعَليه 
ِبَاٍبِا الَِّوُِكلَُِّمَلٍكِف يِالسَّماءِ وَِِواََلرضِ  ِلَيَسِم نَِأهل  ُهْمَِيدُعوَنِاهلَلَِاْنِوَِِفُت َحْتَِلُهِأبواُبِالسََّماء 

ه ِم نِق َبل ه م(ِفَإ َذاَِأَخَذَهاَِلْمِيََدُعوَهاِفِ  يِيَد ه َِطْرفََةَِعْيٍنَِحتَّىِيَْأُخُذوَهاِفَ َيْجَعُلوَهاِف يَِذل َكِيُّعَرَجِب ُروح 
ِوَِِاْلَكَفنِ  ﴿َِفَذلَكَِقولُُهِتَعاَلي]ف يَِذل َكِاْلَحُنوط             ﴾ِِ َِكَأْطَيب  َها ن ْ َوَيْخُرُجِم 

ِقَِ ِاَْلَْرض  َِعَلىَِوْجه  َدْت ُِوج  ِم ْسٍك ِنَ ْفَحة  ِيَُمرُّوَن َِفاَل ِب َها ِفَ َيْصَعُدوَن ِم ْنِِ- يَ ْعن يِ-اَل َِعَلىَِمََلٍ ب َها
َِأْسَمائ ه ِالَّت يِِ ِقَاُلواَِماَِهَذاِالرُّوُحِالطَّيُِّبِفَ يَ ُقوُلوَنُِفاَلُنِْبُنُِفاَلٍنِب َأْحَسن  َكانُواُِيَسمُّونَُهِب َهاِاْلَماَلئ َكة ِإ الَّ

ِيَ نِْ َِحتَّى نْ َيا ِالدُّ َِسَماٍءِف ي ُِكلِّ ِم ْن ِفَ ُيَشي ُِّعُه َِلُهْم ِفَ يُ ْفَتُح َِلُه ِفَ َيْستَ ْفت ُحوَن نْ َيا ِالدُّ ِالسََّماء  ِإ َلى ِب َها تَ ُهوا
ِ ِاللَُّه ِفَ يَ ُقوُل ِالسَّاب َعة  ِالسََّماء  ِإ َلى ِب ه  ِيُ ْنتَ َهى َِحتَّى ِتَل يَها ِالَّت ي ِالسََّماء  ِإ َلى ِك َتاَبُِمَقرَّبُوَها ِاْكتُُبوا :

﴿ِْبد يِف يِع لِّيِّينَِعَِ                     ﴾ِِِك َتابَُهِف ي فَ ُيْكَتُب
ِِ[:ع لِّيِّي َنِ،ِثُمَِّيٌقالَِ ِ…َوَأع يُدوُهِإ َلىِاَْلَْرض 

َر( ِاْلَعْبَدِاْلَكاف َرِ)َوِف يِر َوايٍَةِاْلَفاج  َرة ِنَ َزَلِإ لَْيه َِِوإ نَّ نْ َياَِوإ قْ َباٍلِم ْنِاْْلخ  َِكاَنِف يِاْنق طَاٍعِم ْنِالدُّ إ َذا
ِالِْ ْنُهَِمدَّ داٌد(ُسوُدِاْلُوُجوه َِمَعُهْمِاْلُمُسوُح)م َنِالنَّار (ِفَ َيْجل ُسوَنِم  َِماَلئ َكٌةِ)غ الٌظِش  ِثُمَِّم ْنِالسََّماء  َبَصر 

َِحتَّى َِمَلُكِاْلَمْوت  يُء يِإ َلىَِسَخٍطِم ْنِاللَّه َِِيج  ِاْخُرج  ِالن َّْفُسِاْلَخب يثَُة ِفَ يَ ُقوُلِأَي َّتُ َها ه  َيْجل َسِع ْنَدِرَْأس 
ِالسَّفُّودُِ ِيُ ْنتَ َزُع َِكَما ِفَ يَ ْنَتز ُعَها َِجَسد ه  ِف ي ِفَ تُ َفرَُّق ِقَاَل ِالشَُّعبِ ]َوَغَضٍب ِِ[الَكثيُر ِالصُّوف  م ْن

ُلولِ  َِمَعَها]اْلَمب ْ َِوالَعَصبِفَ تُ ّقطَُّع ،[ ]الُعُروُق َِواََلْرض  ِالسََّماء  ِبَيَن َِمَلٍك ُِكلُّ ِف يَِوِِفَ َيلَعُنُه َِمَلٍك ُكلُّ
ِا الَّوَِِالسََّماء ، ِبَاٍب ِأْهل  ِلَيَسِم ْن ِالسََّماء ، ِأبَواَب ِم نِق َبل ه موَِِتُغَلُق ُِروُحُه َِاالَِّتَعُرَج ِاهلَل ِ[ُهمِيَْدُعوَن

َِأَخذَِ ِفَإ َذا َهاِِفَ َيْأُخُذَها ن ْ ِم  َِوَيْخُرُج ِاْلُمُسوح  ِف يِت ْلَك َِحتَّىَِيْجَعُلوَها َِعْيٍن ِطَْرَفَة ِف يِيَد ه  َِيَدُعوَها َِلْم َها
ِاْلَماَلِ ِم ْن َِعَلىَِمََلٍ َِفاَلِيَُمرُّوَنِب َها ِفَ َيْصَعُدوَنِب َها ِاَْلَْرض  َدْتَِعَلىَِوْجه  ُِوج  يَفٍة ِج  ِر يح  َِكأَنْ َتن  ِإ الَّ ئ َكة 

َِكاَنُِيَسمَّىِب َهاِف يِالدُِّقَاُلواِ َِأْسَمائ ه ِالَّت ي نْ َياَِحتَّىَِماَِهَذاِالرُّوُحِاْلَخب يُثِفَ يَ ُقوُلوَنُِفاَلُنِْبُنُِفاَلٍنِب َأقْ َبح 
ِقَ َرَأَِرُسوُلِاللَّهِ  نْ َياِفَ ُيْستَ ْفَتُحَِلُهَِفاَلِيُ ْفَتُحَِلُهِثُمَّ ِالدُّ ﴿ِ: ِيُ ْنتَ َهىِب ه ِإ َلىِالسََّماء        
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                    ﴾ِِ ِاللَُّه ِف يِفَ يَ ُقوُل ِك َتابَُه :ِاْكتُُبوا
جِّيٍنِ 1ِ…«س 

ي مردي از انصار ما براي تشييع جنازه روايت است كه فرمود: از براء بن عازب

 تا به قبر )مورد نظر( رسيديم و هنوز لحد قبر آماده نشده بود، رسول اهلل خارج شديم 

اي بر رو به قبله نشست و ما دور او نشستيم ) چنان ساكت و آرام بوديم ( گويا پرنده

چوبي بود كه آن را در زمين  تكه باالي سر ما نشسته بود و در دست رسول اهلل 

كرده و دوباره ن سه مرتبه نگاهش را به طرف آسمان برد و بعد از آكوبيد و فرو ميمي

گرداند، سپس دو يا سه مرتبه فرمود: از عذاب قبر به خدا پناه نگاهش را به طرف زمين بر

 برم. در ادامه فرمودند:ببريد آنگاه سه مرتبه فرمودند: پروردگارا از عذاب قبر به تو پناه مي

جدايي و وداع با دنيا و استقبال از آخرت  يي مؤمن هنگامي كه در لحظههمانا بنده

ي ايشان همچون آفتاب هاي سفيد در حالي كه چهرهگيرد فرشتگاني با چهرهقرار مي

هاي بهشت و شوند كه همراه آنها كفني از كفندرخشد از آسمان بر او نازل ميمي

او را فرا بيند اطراف باشد، تا جايي كه چشم ميحنوطي از حنوطهاي خوشبوي بهشت مي

گويد اي روح پاك )در روايتي الموت آمده باالي سرش نشسته ميگيرند سپس ملكمي

فرمودند: روحش  روح مطمئنه( به سوي مغفرت و رضوان خدا خارج شو. رسول اهلل 

الموت آن گردد و ملكشود به آساني خارج ميي آبي كه از مشك خارج ميهمانند قطره

شود تمامي فرشتگان بين نگامي كه روح از جسد خارج ميگيرد )در روايتي هرا مي

فرستند و درهاي آسمان بر ي فرشتگان آسمان بر او درود ميآسمان و زمين و همه

كند كه آن روح شود هيچ درباني نيست مگر اينكه از خداوند تمنا ميروحش باز كرده مي
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ت فرشتگان رحمت به الموت روحش را گرفاز مقابل او عروج كند( پس وقتي كه ملك

گيرند و كفن و حنوط بهشتي قرار ي يك چشم به هم زدن آن را از دستش مياندازه

﴿ فرمايد:دهند اين كالم خداوند است كه ميمي            ﴾ [22:نعامألا] 

همراه با بهترين  و روح از جسد «كنندگيرند و كوتاهي نميفرستادگان ما جان او را مي»

برند گردد پس آن روح را به طرف آسمان ميبو و مشكي كه بر زمين پيدا شود خارج مي

كنند اين روح خوش بو گذرند مگر اينكه آنها سؤال ميو بر هيچ جمعي از فرشتگان نمي

گويند: فالني پسر فالني و او را با بهترين نامي كه در دنيا داشته صدا از آن كيست پس مي

كنند كه درِ آسمان بر روي آنها رسند پس درخواست ميزنند تا اينكه به آسمان دنيا ميمي

كنند تا اينكه شود و فرشتگان مقرب هر آسمان روح را همراهي ميباز شود و باز كرده مي

فرمايد كتاب دهند. سپس خداوند ميبه آسمان بعدي برسند و تا آسمان هفتم ادامه مي

﴿ ا در عليين بنويسيدي مراعمال بنده             ﴾ [:المطففين 

اي است رقم زده شده و سرنوشتي است و تو چه ميداني عليين چيست؟ نامه» [22-13

 . «قطعي

ي جدايي و وداع با دنيا و ي كافر )در روايتي فاجر( در لحظهاما هنگامي كه بنده

هاي سياه از آسمان گير، با چهرهگيرد فرشتگاني خشن و سختخرت قرار مياستقبال از آ

بيند شوند كه لباس)كفن( مويي جهنم همراه دارند تا جائي كه چشم ميبر او نازل مي

گويد: اي روح آيد باالي سرش نشسته ميالموت ميگيرند سپس ملكاطراف او را فرا مي

( فرمود: روح در بدنش پراكنده پيامبر خبيث بسوي غضب و خشم خدا خارج شو. )

كشد همانند سيم خاردار كه از ميان پشم خيس بيرون كشيده شده و فرشته روحش را مي

گردد(، )تمامي فرشتگان بين آسمان و شود )پس رگها و عصبها به همراه آن پاره ميمي

روحش بسته  هاي آسمان برفرستند و دري فرشتگان آسمان بر او لعنت ميزمين و همه

كند كه آن روح از مقابل شود و هيچ درباني نيست مگر اينكه از خداوند درخواست ميمي

ي او عروج نكند( پس وقتي كه ملك الموت روحش را گرفت فرشتگان عذاب به اندازه
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كنند تا اينكه آن را در لباسِ موييِ جهنم قرار دهند و روح چشم به هم زدن آن را رها نمي

گردد، سپس آن را شود خارج مياي كه در زمين يافته مينند بدترين بوي مردهاز جسد ما

كنند اين گذرد مگر اينكه آنها سؤال ميبرند، و بر هيچ جمعي از فرشتگان نميباال مي

ترين نام كه در گويند فالني پسر فالني و او را با زشتروح خبيث از آن كيست؟ پس مي

ورود  يرسد پس برايش اجازهاينكه به انتهاي آسمان دنيا ميزنند تا دنيا داشته صدا مي

 ﴿ تالوت كردند: شود. سپس پيامبرگيرند دري گشوده نميمي          

                   ﴾ [43 ف:عراألا] «ر درهاي آسمان ب

 شوند تا اينكه شتر از سوراخ سوزن عبور كند.شوند و وارد بهشت نميروي آنها باز نمي

 .ي مرا در سجين بنويسيدبنده فرمايد اسمو خداوند مي

الموت در يك لحظه روح تعداد زيادي از كنند كه چگونه ملكبسياري سؤال مي

ي با هم در آن واحد جان كشد در حالي كه ممكن است افراد زيادانسانها را بيرون مي

 براي پاسخ به اين سؤال بايد بدانيم كه: !بدهند؟

( تطبيق دادن عالم مالئكه با عالم انسانيت و غيره سبب شده كه چنين طرز فكري 2

الموت قادر نيست در يك لحظه جان افراد زيادي را بگيرد و بوجود بيايد كه ملك

باشد. ابل مقايسه با بشريت و غيره نمياند كه سرعت عمل فرشته هرگز قفراموش كرده

همانطوري كه اشاره شد اين گونه مقايسه كردن مانند اين است كه مگسي بخواهد 

 سرعت خود را با سرعت يك هواپيما مقايسه نمايد. 

الموت و مجاهد روايت شده است كه زمين در جلو روي ملك ( از ابن عباس 1

 1دارد.مي خواهد از آن برباشد و هرطور كه بهمانند يك ظرف مي

 اين خداوند گيرد ونمي صورت ي خدااراده بدون امري هيچ بدانيم كه بايد (0

                                                                        

 2/23 يةوالنها يةالبدا -1
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 الموت داده است كه در يك لحظه بتواند روح افراد زيادي را بگيرد.قدرت را به ملك

﴿         ﴾  با عقل بپذيريم با اين حال اگر باز هم اين مسئله را نتوانيم

توان تمام آنچه را كه در عالم مالئكه بايد بدانيم كه خداوند بر هر چيز قادر است و نمي

دهد درك نمود و پي بردن دقيق به اين موضوع جز از كانال وحي از طريق ديگر رخ مي

 امكان پذير نيست.

 الموتو ملك موسي
الموت ست كه بين موسي و ملكاي ادر صحيحين روايتي وجود دارد كه بيانگر حادثه

بسياري كه  ،باشد سبب شدهرخ داده است، اين روايت كه در ظاهر مغاير با عقل مي

رو عقل خود هستند منكر اين حديث شوند زيرا اينان هر چه با عقل ناقصشان دنباله

د كنند كنند و هزاران بهانه تراشي كرده تا بتوانند روايات صحيح را رنخواند فوراً انكار مي

 يخواهند همه چيز را در لولهو علت آن اين است كه آنان ديد ماديگري داشته يا كه مي

خواهند ثابت كنند كه آزمايشگاه و زير ميكروسكوپ ببينند يا باصطالح بعضي از آنها مي

اند كه رابطه فرشتگان با انبيا زند. درحالي كه فراموش كردهاسالم مغاير با عقل حرف نمي

ي معجزه داشته و همچنين غافلند كه اينجا بحث از امور غيبي و باصطالح متافيزيك هجنب

ي احكام دين و شريعت خاصتاً دين مبين اسالم با عقل باشد و اال شكي نيست كه كليهمي

 تناقضي ندارد.

 كنيم: بنابراين براي رفع شبهه حديث را از صحيح مسلم با فوائد آن نقل مي

ِإ َلىُِموَسىِ»ِ:قَاَل،ِقَاَلَِرُسوُلِاللَّه ِِيْ َرَةَِعْنِأَب يُِهرَِ ْبَِِجاَءَِمَلُكِاْلَمْوت  فَ َقاَلَِلُهَِأج 
ِتَ َعاَلىِفَ َقاَلِإ نََّكِِرَبََّكِقَاَلِفَ َلَطَمُِموَسىِ ِاْلَمَلُكِإ َلىِاللَّه  ِفَ َفَقَأَهاِقَاَلِفَ َرَجَع ِاْلَمْوت  َعْيَنَِمَلك 

ْعِإ َلىَِعْبد يَِأْرَسْلَتن يِإ َلىَِعبِْ ِاْرج  َِوقَاَل َنُه َِعي ْ ِإ لَْيه  ِاللَُّه ِفَ َردَّ َِعْين يِقَاَل ِفَ َقَأ ِاْلَمْوَتَِوَقْد َِلَكِاَلِيُر يُد ٍد
َِشعِْ ِم ْن ِيَُدَك ِتَ َواَرْت َِفَما ِثَ ْوٍر َِعَلىَِمْتن  ِيََدَك َِفَضْع ِاْلَحَياَة ِتُر يُد ُِكْنَت ِفَإ ْن ِتُر يُد ِاْلَحَياَة ِفَإِ فَ ُقْل نََّكَِرٍة
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ِاْلُمَقدَِّ ِاَْلَْرض  ْتن يِم ْن َِأم  َِقر يٍبَِربِّ ِم ْن ِفَاْْلَن َِتُموُتِقَاَل ِثُمَّ ِقَاَل َِمْه ِثُمَّ ِقَاَل َِسَنًة ِرَْمَيًةَِتع يُشِب َها َسة 
ِالطَّرِ  ب َحَجٍرِقَاَلَِرُسوُلِاللَّه ِ َرُهِإ َلىَِجان ب  ِاَْلَْحَمرِ َواللَّه َِلْوِأَنِّيِع ْنَدُهََِلَرَيْ ُتُكْمِقَ ب ْ ِع ْنَدِاْلَكث يب  1ِ«يق 

الموت )در شكل و هيئت بشر( به فرمودند: ملك كند كه پيامبرابوهريره روايت مي

سيلي به او  نزد موسي آمده و به او گفت: دعوت پروردگارت را لبيك بگو. موسي 

دگارا! الموت به نزد خدا بازگشته و گفت: پرورزد و چشم او از حدقه بيرون آورد. ملك

خواهد بميرد و چشم مرا از حدقه بيرون آورده است اي كه نمياي فرستادهمرا پيش بنده

ام برگرد و به او بگو آيا حيات خداوند چشمش را به او برگرداند و فرمود: بسوي بنده

خواهي دستت را بر پشت گاوي قرار بده و در خواهي؟ اگر حيات دنيا را ميدنيا را مي

تواني يك سال زندگي كني گيرد مياز موهايي كه زير دستت قرار ميمقابل هر يك 

الموت اين مطلب را به موسي اعالم كرد( موسي گفت: بعد از آن چه )زماني كه ملك

خواهم بميرم، خواهد شد؟ گفت: سپس خواهي مْرد. موسي گفت: پس همين االن مي

ي قدس هنگام وفاتم باندازهالمام با بيتكنم فاصلهپروردگارا! از تو درخواست مي

 ي پرتاب يك سنگ باشد. فاصله

دادم فرمودند: به خدا قسم اگر اكنون آنجا بودم قبر موسي را به شما نشان مي پيامبر

 ي كوچك و قرمز رنگي قرار دارد.كه در كنار راه بر تپه

 فوائد: 

علي مختارند. انبيا در انتخاب ماندن در اين دنيا و يا پيوستن به بهشت و رفيق ا .2

رفيق اعلي را انتخاب نمودند حيات دنيا هر چه طوالني باشد روزي به  چنانكه پيامبر

اتمام خواهد رسيد و هيچ موجودي از مرگ نجات پيدا نخواهد كرد و اگر نجاتي بود انبيا 

 يافتند.و رسل نجات مي

                                                                        

  1021صحيح مسلم/ كتاب الفضائل باب فضل موسي رقم  -1
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موسي  ،خواهد جانش را بگيردالموت به نزد موسي آمده و اظهار كرد ميملك .1

و چون قدرت و  شده استاش براي اينكه انساني را ديد كه بدون اجازه وارد خانه

باشد، سيلي محكمي مي انانس يك الموتتوانايي بدني زيادي داشت به تصور اينكه ملك

البته فرشتگان در  1او زد كه چشم)به شكل بشري( او از حدقه بيرون آمد. صورت به

يم ولوط آمدند كه در ابتدا فرشتگان را نشناختند واگر ابراهيم بني آدم به نزد ابراهي چهره

شناخت از آنها بر مي آورد ولوط نيز اگر آنها رانمي شناخت خوردني به نزد آنهامي آنها را

 ترسيد.نمي قومش

الموت بصورت بشر آمده بود چون اگر بصورت حقيقي بايد بدانيم كه اوالً ملك

رت و توانايي دست بلند كردن بر او را نداشت، و ثانياً گشت هرگز موسي قدآشكار مي

ي حيات او بود زيرا در قومي مبعوث شده بود كه اين خشم و عصبانيت موسي الزمه

دانستند بلكه تمام امور آنها فقط جويي را نميحق و حق ،محبت ،معناي نرمي و لطافت

ائيل اشاره كرده و خشم اسرلجاجت و عنادت بود همانطور كه قرآن به اين صفات بني

 دارد.خداوند را بر آنها بيان مي

الموت بار ديگر آمد و دستور خداوند را به موسي ابالغ نمود هنگامي كه ملك .2

او مأمور خداوند  متوجه شد چشمش به حالت عادي قبلي برگشته است كه ديدموسي 

 2«َفَشمَُّهَِشمًَّةِفَ َقَبَضُِروَحهُِ»الموت شد تسليم ملك پس ،است

 گرد.به بعد براي قبض روح آشكار نمي الموت از آنبه سبب همين حادثه ملك

َنُهِ»ِ َعي ْ ِيَْأت يِالنَّاَسِع َيانًاِفَأََتىُِموَسىِفَ َلَطَمُهِفَ َفَقأَِ َِكاَنَِمَلُكِاْلَمْوت  وََكاَنِ)بعدِذلك(ِيَْأت يِ…َِقْد
1ِ«النَّاَسُِخْفَيةًِ

                                                                        

ي آوردن چشم شخصي كه بدون اجازه به داخل خانه اين در حالي است كه شرع از حدقه بيروتن -1

 داند. مسلمان نگاه كند را مباح مي

 2/223)به فتح الباري  0122سلسله صحيحه رقم  - 23434حديث صحيح/ مسند احمد رقم  -2

 رجوع شود.( 0432حديث رقم 
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اين پيامبر اولواالعزم نبود  كرامت و شخصيت در اين حادثه اگر فضل، .1

َِكَراَمُتُهِِ» نمود همانطور كه به خداوند گفت:الموت با او برخورد ديگري ميملك َوَلْواَل
 2«َعَلْيَكَِلَعنُ ْفُتِب ه ِ)َلَشَقْقُتَِعَلْيه (

 كردم.اگر نزد تو بزرگوار نبود او را تكه پاره و قطعه قطعه مي

دفن در اماكن مقدس چنانچه موسي از اين حديث دليلي است براي استحباب  .0

خداوند درخواست نمود و امام بخاري بابي كه اين حديث را درآن روايت نموده است 

 3بابِمنِالدفنِفيِاَلرضِالمقدسهِأوِنحوها(چنين نامگذاري نموده است: )

 باشد.بيت المقدس مي ،مدينه ،منظور از سرزمين مقدس: مكه

المقدس باشد، نه در مود كه قبرش نزديك بيتگويند موسي درخواست نعلما مي

  4ترسيد قبرش مشهور گشته و مردم به فتنه بيفتند.داخل شهر، زيرا مي

 سپارندروزي كه همه جان مي
همه خواهند مرد. و اين همان روزي است كه خداوند ندا  روزي خواهد رسيد كه

 ﴿ دهد:مي     ﴾ «و چون هيچ  «و حكومت از آن كيستمروز پادشاهي ا

 ﴿ فرمايد:شود خداوند مياي يافت نميجواب دهنده    ﴾ [22 :غافر ]« از

  .«ي توانا استآن خداي يكتا و چيره

﴿ براي علما نظر ديگري در مورد زمان نداي خداوند            

 ﴾ .وجود دارد واهلل اعلم بالصواب 

                                                                        

 0122سلسله صحيحه رقم  - 23434حديث صحيح/ مسند احمد رقم  -1

 0122سلسله صحيحه رقم  - 23434د احمد رقم حديث صحيح/ مسن -2

 2002أو نحوها رقم  سةصحيح بخاري/ كتاب الجنائز باب من أحب الدفن في األرض المقد -3

 240/ 3شرح صحيح مسلم للنووي  -4
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ِ َِعبَّاٍس ِبن  َِِعنُهَماِاهللُِِيَِضِ رََِعن  ِالسَّاَعةُِ»قَاَل: ِأَتَ ْتُكُم ِالنَّاُس! ِأَي َُّها ِيَا ِالسَّاَعة ِيََدي  ِبَين  ُِمناٍد يُ َناد ي
ِالدُّنَياإلىِِيَ ْنز ُلِاهلُلِوَِِفَيْسَمعَهاِاََلحَياُءَِواََلمَواُت،ِقَالَِ د ِيَ قُِوََِِسَماء  ِاْلُملُكِالَيوَمِل لَّه ِالَواح  وُلِل َمن 

1ِ«الَقهَّار
دهد اي مردم! قيامت آمده اي در ابتداي قيامت ندا ميگويد: ندا دهندهمي ابن عباس

به آسمان دنيا آمده و  شنوند و خداوند است، زندگان و مردگان آن صدا را مي

 0آن خداي يكتا و غالب است گويد: امروز پادشاهي و حكومت از آن كيست؟! ازمي

 منكر و نكير

آيند كه به آن دو فرشته، منكر بعد از دفن ميت دو فرشته براي سؤال كردن از ميت مي

 گويند.و نكير مي

َِأسِْ:ِ» قَاَلِ،ِقَاَلَِرسوُلِاهللِ َعْنِأَب يُِهَريْ َرةَِِ ِإ َذاِقُب َرِاْلَميُِّتَِأْوِقَاَلَِأَحدُُكْمِأَتَاُهَِمَلَكان  َوَدان 
ََحد ه َماِاْلُمْنَكُرَِواْْلَخُرِالنَّك يرِ ِيُ َقاُلَِل  2ِِ«َأْزرَقَان 

فرمودند: وقتي ميت دفن شد دو  روايت شده است كه رسول اكرم  از أبوهريره

آيند كه به يكي از آنها منكر و به ديگري ي سياه رنگ با چشمان آبي به نزد او ميفرشته

 شود.نكير گفته مي

َعِف يِقَ ْبر ه ِأَتَاُهَِمَلٌكِفَ يَ ُقوُلَِلُهَِماِِ:»ِ قَاَلِ،ِقَاَلَِرسوُلِاهللِ َنٍسَِعْنِأَِ ِاْلُمْؤم َنِإ َذاُِوض  إ نَّ
ُِكْنَتِتَ ُقوُلِف يَِهَذاِالرَُّجل،فَإ ْنِاللَُّهَِهَداُهِ،ُكْنَتِتَ ْعُبُدِ ُِكْنُتَِأْعُبُدِاللََّهِفَ يُ َقاُلَِلُه:َِما َوِفَ يَ ُقوُلِهُِِ،قَاَل:

َِغْير َها َِشْيٍء َِعْن ُِيْسَأُل َِفَما َِوَرُسولُُه ِاللَّه  َِلُه:َِهَذاِِ،َعْبُد ِفَ يُ َقاُل ِف يِالنَّار  َِلُه َِكاَن ِإ َلىِبَ ْيٍت ِب ه  فَ يُ ْنطََلُق
َمَكِفَأَْبَدَلَكِب ه ِبَ ْيًتاِف يِاْلَجنَّةِ  ِاللََّهَِعَصَمَكَِورَح  َِكاَنَِلَكِف يِالنَّار َِوَلك نَّ فَ يَ ُقوُل:َِدُعون يَِحتَّىِِ،بَ ْيُتَك

ُرُهِفَ يَ ُقوُلِلَُه:َِماِِِ،َأْذَهَبِفَأَُبشَِّرَِأْهل يِفَ يُ َقاُلَِلُه:ِاْسُكنِْ َعِف يِقَ ْبر ه ِأَتَاُهَِمَلٌكِفَ يَ ْنَته  َوإ نَِّاْلَكاف َرِإ َذاُِوض 
ِتَ ْعُبدُِ ِتَ لَِِ،ُكْنَت َِواَل َِدرَْيَت ِاَل َِلُه: َِأْدر يِفَ يُ َقاُل ِاَل ِف يَِهَذاِِ،ْيتَِفَ يَ ُقوُل: ِتَ ُقوُل ُِكْنَت َِفَما َِلُه: فَ يُ َقاُل

                                                                        

و قال هذا حديث صحيح علي شرط مسلم و لم يخرجاه و  0202رقم  1/22حاكم في المستدرك  -1

 وافقه الذهبي

  2322رقم / سنن الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر حديث حسن -2
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ِالنَّاسُِِ،الرَُّجل ِيَ ُقوُل َِما َِأُقوُل ُِكْنُت َِصْيَحًةِِ،فَ يَ ُقوُل: يُح ِفَ َيص  ِأُُذنَ ْيه  ِبَ ْيَن َِحد يٍد ِم ْن ِب م ْطَراٍق فَ َيْضر بُُه
ِ ُرِالث ََّقَلْين  1ِِ«َيْسَمُعَهاِاْلَخْلُقَِغي ْ

فرمودند: وقتي بنده مؤمن دفن شد  كه رسول اكرم روايت شده است  از انس

پرستيدي ؟ پس اگر خدا او مي گويد چه چيزي راشود و به او مياي بر او وارد ميفرشته

شود در مورد مردي كه پرستيدم، و به او گفته ميگويد: خداوند را ميرا هدايت كرده مي

ي اوست. بعد از ي خدا و فرستادهگويد او بندهگفتي؟ ميدر ميان شما ظهور كرد چه مي

شود و به او اي كه در جهنم است برده ميشود و او به طرف خانهنمي اين از او سؤالي

ي تو است ليكن خداوند بر تو رحم كرده و تو را از آن نجات داده شود اين خانهگفته مي

دهيد به نزد  گويد: اجازهاي در بهشت تبديل كرده است پس مرده ميبه خانهآن را  و

 شود آرام باش. ام رفته و آنها را با خبر كنم پس به او گفته ميخانواده

كند و به او اي بر او وارد شده و او را توبيخ ميو وقتي كافري دفن شد فرشته

شود دانم. پس به او گفته ميگويد: نميكردي؟ ميگويد: چه چيزي را عبادت ميمي

 ندانستي و نخواندي؟! 

گفتي؟ جواب شود در مورد مردي كه ميان شما ظهور كرد چه ميه او گفته ميسپس ب

اي در بين دو گفتند، سپس با چكشي آهني ضربهگفتم كه مردم ميدهد آنچه را ميمي

كشد كه تمامي مخلوقات بجز انس و جن اي ميشود و او فرياد و نعرهگوشش زده مي

 شنوند.صداي او را مي

قَاَلْتِ:َجاَءْتِيَ ُهود يٌَّةِفَاْسَتْطَعَمْتَِعَلىِبَاب يِفَ َقاَلْت:َِأْطع ُمون يَِأَعاذَُكْمِاللَّهُِِضَيِاهلُلَِعنهارََِعْنَِعائ َشَةِ
ِاْلَقْبرِ  َنة َِعَذاب  َِوم ْنِف ت ْ َنة ِالدَّجَّال  يَاِفَ ُقْلُتِ:ِقَاَلْتِ:فَ َلْمَِأَزْلَِأْحب ُسَهاَِحتَّىَِجاَءَِرُسوُلِاللَّه ِِ،م ْنِف ت ْ

ِال َنة  ِف ت ْ ِم ْن ِاللَُّه َِأَعاذَُكْم ِتَ ُقوُل؟ِقُ ْلُت:ِتَ ُقوُل ِقَاَل:َِوَما ِاْليَ ُهود يَُّة ِتَ ُقوُلَِهذ ه  َِما ِاللَّه  َِوم ْنَِرُسوَل دَّجَّال 
ِ ِاللَّه  َِرُسوُل ِفَ َقاَم َِعائ َشُة ِقَاَلْت: ِاْلَقْبر  َِعَذاب  َنة  ِبِ ِف ت ْ َِيْسَتع يُذ َِمدًّا ِيََدْيه  ِفَ َرَفَع ِالدَّجَّال  َنة  ِف ت ْ ِم ْن اللَّه 

ِأُِ َر َِحذَّ َِقْد ِإ الَّ ِنَب يٌّ َِيُكْن َِلْم ِفَإ نَُّه ِالدَّجَّال  َنُة ِف ت ْ َِأمَّا ِقَاَل ِثُمَّ ِاْلَقْبر  َِعَذاب  َنة  ِف ت ْ َِوَسُأَحذِّرُُكُموُهَِوم ْن مََّتُه
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َِوا َِأْعَوُر ِإ نَُّه ُِأمََّتُه ِنَب يٌّ ْرُه ُِيَحذِّ َِلْم ُِكلَُِّتْحذ يًرا ِيَ ْقَرُؤُه َِكاف ٌر نَ ْيه  َِعي ْ ِبَ ْيَن َِمْكُتوٌب ِلَْيَسِب َأْعَوَر َِوَجلَّ َِعزَّ للَُّه
َِكاَنِالرَُّجُلِالصَّال ُحُِأْجل َسِف يِق َِ َنُةِاْلَقْبر ِفَب يِتُ ْفتَ ُنوَنَِوَعنِّيُِتْسأَُلوَنِفَإ َذا َرَِفز ٍعَِواَلُِمْؤم ٍنِفََأمَّاِف ت ْ ْبر ه َِغي ْ

ِثُِ ِفَ يَ ُقوُلَِمْشُعوٍف ِف يُكْم َِكاَن ِالَّذ ي ِالرَُّجُل َِهَذا َِما ِفَ يُ َقاُل ْساَلم  ِاْْل  ِف ي ِفَ يَ ُقوُل ُِكْنَت ِف يَم َِلُه ِيُ َقاُل مَّ
ِ ِاللَّه  َِرُسوُل ِالُِمَحمٌَّد ِق َبَل ِفُ ْرَجٌة َِلُه ِفَ يُ ْفَرُج قْ َناُه َِفَصدَّ َِوَجلَّ َِعزَّ ِاللَّه  ِع ْند  ِم ْن ِب اْلبَ ي َِّنات  نَّار َِجاَءنَا

ِيُ ْفَرجُِ ِثُمَّ َِوَجلَّ َِعزَّ ِاللَُّه َِوقَاَك ِإ َلىَِما ِاْنظُْر َِلُه ِفَ يُ َقاُل ِبَ ْعًضا ِبَ ْعُضَها َِيْحط ُم َها ِإ لَي ْ ِإ َلىِِفَ يَ ْنظُُر ِفُ ْرَجٌة َلُه
ِ َِويُ َقاُل َها ن ْ ِم  َِمْقَعُدَك َِهَذا َِلُه ِفَ يُ َقاُل ِف يَها َِوَما ِإ َلىَِزْهَرت َها ِفَ يَ ْنظُُر ِاْلَجنَّة  ِم تَّ َِوَعَلْيه  ُِكْنَت ِاْلَيق ين  َعَلى

ِفَ يُ َقاُلِلَِ َِمْشُعوفًا َِفز ًعا ُِأْجل َسِف يِقَ ْبر ه  ِالسَّْوُء ِالرَُّجُل َِكاَن َِوإ َذا ِاللَُّه َِشاَء َعُثِإ ْن ِتُ ب ْ ُِكْنَتَِوَعَلْيه  ِف يَم ُه
َِكاَنِف يُكمِْ َِكَماِِفَ يَ ُقوُلِاَلَِأْدر يِفَ يُ َقاُلَِماَِهَذاِالرَُّجُلِالَّذ ي ْعُتِالنَّاَسِيَ ُقوُلوَنِقَ ْواًلِفَ ُقْلُت فَ يَ ُقوُلَِسم 

ِإ َلىَِما ِاْنظُْر َِلُه ِفَ يُ َقاُل ِف يَها َِوَما ِإ َلىَِزْهَرت َها ِفَ يَ ْنظُُر ِاْلَجنَّة  ِق َبَل ِفُ ْرَجٌة َِلُه ِفَ تُ ْفَرُج ِِقَاُلوا َِعزَّ َصَرَفِاللَُّه
ِيُ ْفَرُجَِلُهِفُ ْرَجٌةِقِ  َهاَِِوَجلََِّعْنَكِثُمَّ َهاَِيْحط ُمِبَ ْعُضَهاِبَ ْعًضاَِويُ َقاُلَِلُهَِهَذاَِمْقَعُدَكِم ن ْ ِفَ يَ ْنظُُرِإ لَي ْ َبَلِالنَّار 

َعُثِإ ْنَِشاَءِاللَُّهِثُمَِّيُ َعذَُّبِ. َِوَعَلْيه ِتُ ب ْ َِوَعَلْيه ِم تَّ 1ِ ُكْنَتَِعَلىِالشَّكِّ
ام زني يهودي به در خانه گويد:از أم المؤمنين عايشه رضي اهلل عنها روايت شده كه مي

ي ي دجال و فتنهآمد و طلب غذا نمود و گفت: به من غذا بدهيد خداوند شما را از فتنه

عذاب قبر نجات دهد عايشه رضي اهلل عنها گفت: او را همچنان نگه داشتم تا اينكه 

چه مگر  :گويد؟ فرمودنداين زن يهودي چه مي آمد، گفتم: اي رسول اهلل  رسول اهلل 

ي عذاب قبر نجات دهد، ي دجال و فتنهگويد: خداوند شما را از فتنهگويد؟ گفتم ميمي

ايستاده و دو دستش را بلند كردند و از  عايشه رضي اهلل عنها گفت: سپس رسول اكرم 

ي دجال، هيچ ي عذاب قبر به خدا پناه بردند سپس فرمودند: اما فتنهي دجال و فتنهفتنه

ي آن بر حذر داشته است و من مگر اينكه امت و پيروان خود را از فتنه پيامبري نبوده

كنم كه هيچ پيامبري امت و پيروان شما را از عالمتي كه در دجال وجود دارد با خبر مي

خود را از اين عالمت با خبر نكرده است. به درستي يك چشم او كور است و به راستي 
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نوشته شده و تمامي مؤمنان آن را « كافر»كه خداوند چنين نيست، بين دو چشمش 

 خوانند. مي

اگر ميت  ،گيريدي پيامبري من مورد آزمايش و سؤال قرار ميدرباره ،ي قبراما فتنه

انساني صالح و نيكوكار باشد در قبر نشسته و هيچ ناراحتي و ترسي ندارد و به او گفته 

شود آن مردي كه ميان شما بود ه ميگفت ،گويد: دينم اسالم بودشود دينت چه بود؟ ميمي

رسول خدا بود، و پروردگار، او را با داليل  دهد: او محمد چه كسي بود؟ جواب مي

اي از آتش به روي او روشن و آشكار فرستاد، و ما او را تصديق نموديم. پس دريچه

 كند كه آتشي است هولناك و درهم پيچيده كهگشوده شده و او به سوي آن نگاه مي

شود: ببين و بنگر به آنچه خداوند تو را از آن خورند، و به او گفته ميهمديگر را مي

گردد به گلها و آنچه در بهشت اي از بهشت بسوي او باز مينجات داده سپس دريچه

شود: اين جايگاه و مسكن تو است، تو بر يقين و كند و به او گفته ميوجود دارد نگاه مي

دنيا را وداع گفتي، و بر آن إن شاء اهلل )به خواست خدا( زنده و  بر حق بودي، و بر آن

 محشور خواهي شد.

و اگر انساني بدكار باشد در حالي كه ترس و ناراحتي قلب او را فرا گرفته در قبر 

دهد شنيدم مردم چيزي گفتي؟ جواب ميشود در دنيا چه مينشيند و به او گفته ميمي

اي از بهشت بسوي او كردم. سپس دريچهگفتند تكرار مييگفتند و من آنچه مردم ممي

شود: ببين و كند، و به او گفته ميباشد نگاه ميشود و او به گلها و آنچه در آن ميباز مي

اي از جهنم به روي او گشوده بنگر به آنچه خدا تو را از آن محروم كرده است، و دريچه

شود: اين كشد، به او گفته ميه و زبانه ميبيند كه در هم پيچيدشود و آتش را ميمي

مسكن و جايگاه تو است، حقيقتاً كه بر شك و ترديد بودي، و بر آن مردي، و بر آن در 

 شود.روز قيامت زنده و محشور خواهي شد، سپس در قبر به او عذاب داده مي
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 منظور از سؤال كردن دو فرشته در قبر اين نيست كه اگر دفن نشد از او سؤال

گيرد خواه كنند بلكه مقصود هر جايي است كه شخص بعد از مرگ در آن قرار مينمي

 قبر، هوا، دريا، شكم حيوانات و غيره باشد.

 باشد.شود سؤال آنها در قبر ميشوند گفته ميو چون اكثر مردگان در قبر گذاشته مي

 كاتبين اعمال انسان

﴿                        ﴾ [:21 -23 اإلنفطار]  

نگهباناني محترم كه پيوسته اعمال را ، اندبدرستي كه نگهباناني بر شما گمارده شده»

 . «دانندكنيد ميو هر كاري را كه مي، نويسندمي

بيشتر مراقب  ياد نموده است تا انسان «كراماًِ»و خداوند اين فرشتگان را با وصف 

اعمال خويش باشد زيرا هر قدر ناظر بر اعمال انسان شخصيت واالتري داشته باشد انسان 

 نمايد. شود و از انجام گناه خودداري ميبيشتر مواظب خود مي

فرشتگان اعمال انسانها را نزد خود در دفاتري ثبت و ضبط كرده و براي هر فردي 

ها به معرض نمايش گذاشته يامت اين پروندهدهند سپس روز قاي تشكيل ميپرونده

 شود. مي

﴿                                     

                                  

  ﴾ [ :23 -22ق] 

اي در سر گذرد و چه انديشهدانيم كه در خاطرش چه ميايم و ميما انسان را آفريده»

كه دو فرشته در سمت راست و  دارد و ما از شاهرگ گردن به او نزديكتريم. بدانگاه

اي آورد مگر اينكه فرشتههيچ سخني را بر زبان نمي اند انسانسمت چپ انسان نشسته

دارند و مراقب و آماده براي دريافت و نگارش آن سخن است و اعمال او را دريافت مي

 . «كنندثبت و ضبط مي
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 ﴿خداوند  يي اين فرمودهحسن بصري درباره        ﴾ 
ي بزرگواري بر ي برايت گسترده و باز شده است و دو فرشتهگويد: اي بني آدم، كتابمي

ي سمت راست فرشته چپ، سمت راست و ديگري در سمت اند: يكي درتو گمارده شده

ي سمت چپ مأمور ثبت و ضبط اعمال بد مأمور ثبت و ضبط اعمال نيك، و فرشته

ي اعمالت نامه و هنگامي كه بميري خواهي عمل كناست. پس كم يا زياد هر طور كه مي

شود تا روز قيامت كه شود و با تو در گور همراه است و به گردنت آويخته ميپيچيده مي

 فرمايد: زنده شوي و از گور در آيي، در اين هنگام خداوند مي

﴿                               

      ﴾1  

ايم و در روز قيامت كتابي را براي وي بيرون ما اعمال هر كسي را به گردنش آويخته»

 بيند. كتابت را بخوان كافي است كه امروزمي آوريم آن را در برابر خود باز و گشودهمي

 .«خودت حسابگر خود باشي

ي مردم اين دو فرشته بنام رقيب و عتيد مشهورند در حالي كه در ميان عامه توجه:

 باشد.رقيب و عتيد دو صفت براي هر كدام از دو فرشته مي

 رقيب يعني: مراقب و ناظر 

ِعتيد يعني: آماده
َِرسوَلِال له َِِعنِأَب يِاَُماَمَةِ َِصاحِ »قَاَل:َِِأنَّ َِعن َِانَّ ٍِ َِساَعات  تَّ ِلََيرَفُعِالَقَلَمِس  َبِالشِّمال 

َهاِاَلَقاها ن ْ ِاْلُمْخط يء ،ِفإ نِنَد َمَِواسَتغَفَرِاهللَِم  َدٌة.وَِِالَعبد ِاْلُمْسل م  ُِكت َبْتَِواح  2ِ«ا الَّ
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ي سمت چپ تا شش ساعت فرمودند: فرشته روايت است كه پيامبر از أبو أمامه 

دارد اگر توبه و استغفار ي مسلمان دست نگه مياز نوشتن خطاي بنده قلم را باال برده و

 نويسد و اِال يك گناه برايش ثبت خواهد نمود.نمود آن را نمي

 نويسند؟آيا مالئكه همه چيز را مي
دهد كه فرشتگان تمام حركات و سكنات انسان را ثبت و ضبط ظاهر آيات نشان مي

 ﴿ كنند آيه:مي             ﴾ [:23 ق]  

اي، مراقب و آماده )براي راند مگر اينكه فرشتهانسان هيچ سخني را بر زبان نمي»

 . «دريافت و نگارش آن سخن( است

ذكر شده است خود نص  )من(در سياق نفي آمده و ما قبل آن لفظ  )م نَِقوٍل(چون 

 گردد. ي الفاظ ادا شده ثبت ميبر عموم دارد كه همهصريحي است بر اينكه آيه داللت 

شود. ابن كثيـر نقـل   نظر بعضي علما بر اين است كه حتي آه و ناله بيمار نيز نوشته مي

كرد از طاووس بن كيسان به گوشش رسـيد  كند كه امام احمد در وقت بيماري ناله ميمي

احمـد بعـد از آن از نالـه كـردن     نويسـد امـام   هاي بيمار را ميكه فرشته حتي صداي ناله

 كرد.خودداري مي

 باشد. واهلل اعلمتر ميها( صحيحي اعمال توسط فرشتهو اين قول )نوشته شدن كليه

و نظر بعضي از علما بر اين است كه فرشتگان فقط اعمال داراي ثواب و عقاب را 

ورد اعمالي كه ي علما اجماع بر اين است كه محاسبه فقط در مالبته همه ،نويسندمي

ولي مناسب شخص مؤمن و مسلمان  1گيردمستوجب ثواب و عقاب است صورت مي

 ي اعمال خويش را از آنچه برايش سود و نفعي ندارد پر بنمايد.نيست كه پرونده
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ِتَ رُْكُهَِماِاَلِيَ ْعن يه ِ »:  ي پيامبربه فرموده ِاْلَمْرء  ِإ ْساَلم  از نيكي اسالم شخص  1«م ْنُِحْسن 

 مسلمان اين است كه آنچه به او ارتباطي ندارد ترك كند.

 شود:مي«  َماِالَيَعن يهِ »مسائلي كه شامل 

 مورد. الف( گفتگوهاي بي

دنيا و امور زندگي فردي شخص  ،ب( سخن و بحث از اموري كه ارتباط به دين 

 نداشته باشد. 

خانوادگي  ج( حريص بودن بر شناخت امور ديگران و دخالت در امور شخصي و

ي مردم: فالني اي و روزمرهكساني كه هيچ ارتباطي به او ندارد. همچون جمالت كليشه

 …كند؟ آورد؟ كجا صرف ميكند؟ از كجا در ميچه كار مي

د( زياده روي در سخنهاي مباح مثل مبالغه و تعريف زياد و آب و تاب دادن به سفر 

 مباحي كه داشته است.

ي ان مؤمن حرف خيري زده يا سكوت رعايت كند زيرا كليهلذا شايسته است كه انس

ي آنها را در گردد و در روز قيامت همهحركات و الفاظ تلفظ شده، ثبت و ضبط مي

 ي خويش مشاهده خواهد كرد.پرونده

فرمايند: كفار روز قيامت زماني كه عملكرد كوچك و بزرگ و مي و خداوند 

 دهند. ينند آه حسرت و ندامت سر ميبناشايست خويش را جلو رويشان مي

﴿                       ﴾ [:42 الكهف]  

واي بر ما! اين چه كتابي است كه هيچ عمل كوچك و بزرگي را رها نكرده است و »

 . «رت ورزيده است(همه را بر شمرده است )به ثبت و ضبط آن مباد
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كنيم و از خواندنش لذت برده و گاهي كتابي را مطالعه مي ،برادر و خواهر مسلمانم

دهيم و بر عكس چه بسا از بعضي مؤلفين و خبرنگاران مؤلف را مورد تحسين قرار مي

كنيم كه ارزش آنها انتقاد ميپوچ و بي هايآيد و از جمله بنديهاي آنها و نوشتهبدمان مي

كنند؟! اگر برخورد ما با اين ارزش ضايع ميهاي پوچ و بيا اوقات مردم را با نوشتهچر

شوند از تك تك بايد بدانيم كه در روز قيامت وقتي همه محشور مي ،مؤلفين چنين است

 باشي!! شود و تو هم جزء مؤلفين و نويسندگان ميمؤلفين سؤال مي

باشي و آنجاست كه كتابت بدستت ت ميي اعمال و گفتار خودبله! مؤلف و نويسنده

 شود: نويسنده توئي و بس !!داده مي

﴿           …            …﴾ [12 -22 :قةالحا] 

 دهي:زني و همه را خبر ميهاي زيبا داري خوشا به حالت و صدا مياگر نوشته

﴿        ﴾ «نمايي و سربلندي افتخار مي «بيائيد پرونده اعمالم را بخوانيد

وگرنه واي بر تو، جاي تأسف است كه بعضي از نويسندگان در آنجا نداي حسرت سر 

 دهند:مي

﴿             ﴾ «به من داده ي اعمالم اي كاش هرگز نامه گويدمي

 خواهد كتابش را ببيند و بخواند. نمي «شدنمي

ي خوبي باشيم و با گفتار و كردار شايسته از نو برادر و خواهر مؤمن بياييم نويسنده

كتابي بنويسيم كه ما را سر بلند و سر افراز ميدان محشر نمايد و بتوانيم آن كردارهاي 

بايد بدانيم كه اين دنيا با تمام پيچ و تاب و  ،نادرست را پاك نماييم. هنوز دير نشده است

هايي كه دارد خواهد گذشت و روزي فرا خواهد رسيد كه در پيشگاه پستي و بلندي

اَحكَم االحاكِميِن قرار گرفته و به ريز و درشت اعمالمان رسيدگي خواهد شد. پس 

دامت سر اي بينديشيم مبادا در آن روز جزء كساني باشيم كه آه و حسرت و نلحظه

 دهند.مي
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 آيا فرشتگان از درون قلب خبر دارند؟
اند كه فرشتگان از بعضي از اعمال دروني انسان علما از آيات و احاديث استدالل كرده

 شوند.خبردار مي

﴿ -الف        ﴾ [:21 اإلنفطار] «دهيددانند آنچه شما انجام ميمي». 

 شامل اعمال ظاهر و باطن شود. ،به إذن و خواست خدا تواندها ميفهميدن فرشته

كند كه خداوند خطاب به روايت مي در صحيح مسلم ابوهريره از رسول اهلل  -ب 

 فرمايند:ها ميفرشته

َِوإ َذاَِهمَِّ»ِ َلَهاِفَاْكتُُبوَهاَِسيَِّئًة َِفاَلَِتْكتُُبوَهاَِعَلْيه ِفَإ ْنَِعم  َِعْبد يِب َسيَِّئٍة ِفَ َلْمِيَ ْعَمْلَهاِِإ َذاَِهمَّ ب َحَسَنٍة
َلَهاِفَاْكتُُبوَهاَِعْشًراِ 1ِ«فَاْكُتُبوَهاَِحَسَنًةِفَإ ْنَِعم 

قصد عمل بدي نمود آن را برايش ننويسيد پس اگر بدان عمل كرد  امهنگامي كه بنده

 ،تنها يك گناه برايش ثبت كنيد و هنگامي كه قصد عمل نيكي نمود ولي آن را انجام نداد

 يش يك حسنه بنويسيد و اگر بدان عمل نمود ده حسنه برايش بنويسيد.برا

باشد البته به إذن خدا براي فرشته معلوم و آشكار مي )َهمَّ(پس معلوم شد قصد و اراده 

فهمند اما بقيه امور دليلي براي آن مي كه او را آگاه نمايد و فرشتگان فقط قصد و اراده را

 وجود ندارد.

ه همانند بعضي از امور غيبي است كه انبياء به اذن خداوند از آنها و اين درك فرشت

 شوند.آگاه مي

﴿                                    

        ﴾ [:12 -12 الجن]  
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ي غيب و نهان است و هيچ كس را از علوم غيبي خويش آگاه و مطلع خداوند داننده»

سازد جز پيامبري كه خدا از او راضي و خشنود باشد، همانا خدا محافظان و نمي

 . «نگهباناني در پيش رو و پشت سر او قرار داده است

ِاْرَتَضيِم نِرَُّسِو»ِيو رسول يا فرستاده در جمله تواند فرشته يا پيامبري مي«ِلٍِا الََِّمن 

 شوند.ي پنهاني خبردار ميباشد. كه به إذن خداوند از مسئله

 دهد!خداوند به كاتبين دستور مي
َِوُهَوُِيْخَتُمَِعَلْيه ِ:ِ»ِقََال،ِقَاَلَِرسوُلِاهللِ َعنُِعْقَبة ِبنَِعام َرِالُجَهن ّيِ ِيَ ْوٍمِإ الَّ لَْيَسِم ْنَِعَمل 

َِمر ضَِ ِلَِِفَإ َذا ِاْخت ُموا َِوَجلَّ َِعزَّ ِالرَّبُّ ِفَ يَ ُقوُل َِحَبْسَتُه َِقْد ُِفاَلٌن َِعْبُدَك ِرَب ََّنا ِيَا ِقَاَلْتِاْلَماَلئ َكُة هُِاْلُمْؤم ُن
َرأََِأْوِيَُموتَِ َِعَمل ه َِحتَّىِيَ ب ْ 1ِ«َعَلىِم ْثل 

ي ي اعمال روزانهفرمودند: كليه روايت است كه پيامبر از عقبه بن عامر جهني 

گويند: ها ميشود فرشتههنگامي كه مؤمني بيمار مي ،شودهر فرد بر آن مهري زده مي

فرمايد: اي. خداوند ميات را به دليل بيماري از عبادت نگه داشتهپروردگارا! فالن بنده

داد برايش بنويسيد تا مادامي كه او بيمار است اعمالي را كه در حال سالمتي انجام مي

 ه يا وفات كند.شفا پيدا كرد

گويد: صبح زود به سوي مسجد دمشق حركت كردم. در راه شداد اشعس صنعاني مي

بن اوس و صنابحي را مالقات كردم گفتم: خدا شما را مورد رحمتش قرار دهد كجا 

رويد؟ گفتند: قصد مالقات برادري بيمار را داريم. به همراه آنها حركت كردم تا به مي

به او گفتند: چگونه شب را صبح نمودي گفت: به فضل و نعمت  منزل آن بيمار رسيديم

شنيدم كه  خدا شب را بخوبي به صبح رساندم. شداد گفت: تو را بشارت باد از پيامبر

 فرمود: مي

                                                                        

سلسله صحيحه رقم  - 2322رقم مستدرك الحاكم  -22024رقم / مسند احمد حديث صحيح -1
1220 



 94 فصل اول: مشهورترين مالئكه

َِفَحَمَدن ي» ناً، ِمِّْنِع َباد يُِمؤم  ِابتَ َليُتَِعْبدًا ِاهلَلِتَ َعاَليِيَ ُقوُل:ِإ َذا َِعَليَِماابْ تَِوَِِإنَّ ليُتُهِب هِفَإ نَُّهَِصبَ َر
َِوَلَدْتُهُِأمُُّهِم نِالَخطَايَا، َِكَيوم  ِل لَحَفظَة:ِا نِّيِاَنَاِقَ يَّْدُتَِعْبد يِهَذاِوَِِيَ ُقوُمِم نِمَّضَجع ه َِذل َك يَ ُقوُلِالرَّبُّ

ُِكْنُتمُِتْجُروَنَِلُهِقَبَلَِذل كَِ ُرواَِلُهِم َنِاََلْجر َِما 1ِ«يحٌُِهوَِصحِ وََِِوابْ تَ َليُتهِفََاج 
اي از بندگان مؤمنم را بيمار نموده و مورد فرمايند: هنگامي كه بندهخداوند متعال مي

شود در حالي كه آزمايش قرار دادم و او بر بيماريش صبر نمود. از بستر بيماريش بلند مي

گناهانش پاك شده همانند روزي كه از مادرش تولد شده است. خداوند به فرشتگان 

: همانا من او را بيمار و از كارش باز داشتم پس به او اجر و پاداش گويدموكل او مي

 داديد.دهيد آن گونه كه در هنگام صحت و سالمتي به او اجر و پاداش مي
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 :دومفصل 

 هاي ديگرفرشته

 مالك : نگهبان و مسئول جهنم -5

َِِعْنَِسُمَرةَِِ َلَةِرَُجلَِ»ِ: قَاَل،ِقَاَلِالنَّب يُّ ِأَتَ َيان يِقَااَلِالَّذ يِيُوق ُدِالنَّاَرَِمال ٌكَِخاز ُنِرَأَْيُتِاللَّي ْ ْين 
ْبر يُلَِوَهَذاِم يَكائ يلُِ 1ِ«.النَّار َِوأَنَاِج 

فرمودند: ديشب دو مرد نزدم آمدند و گفتند:  روايت است كه پيامبر از سمره 

ل و اين باشد و من جبرئيمالك، نگهبان جهنم مي ،داردكسي كه جهنم را روشن نگه مي

 ميكائيل است.

هاي نجات را به روي خودشان مسدود ديده و از همه جا زماني كه دوزخيان تمام راه

 خوانند: كشند و مالك را به فرياد ميقطع اميد كرده فرياد مي

﴿                       ﴾ [22 :زخرف]ال 

اي مالك آرزو داريم پروردگارت ما را بميراند، مالك  ،زنندرياد ميجهنميان ف»

 .«گويد: شما در اين جا ماندني هستيدمي

در اصل به معناي توقف توأم با انتظار است و شايد اين « مكث»ي از ريشه «ماكثون»

تعبير، يك نوع استهزاء از سوي مالك براي جهنميان باشد. همان طوري كه در جواب 

 گوييم منتظر باش!!مي كه تقاضايي دارد كه مستحق آن نيستفردي 

َيِاهللَُِعنُهَماِقَاَل:ِ يبُ ُهْمَِأربَع يَنَِعاًماِ»َِعْنَِعبدِاهلل ِبنِعمرٍوَِرض  إ نََِّأْهَلِالنَّاَرِيَْدُعوَنَِمال كاًَِفالُِيج 
ِيَ ُقوُل: ﴿ِثُمَّ    ﴾ُِِِفَ يَ ُقول ِرَب َُّهم َِيْدُعوَن ِثُمَّ ﴿وَن                 
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  ﴾ُِِنَياِثُمَِّيَ ُقول يبُ ُهمِم ثَلِالدُّ ﴿َِفاَلُِيج         ﴾ِِِالَقوَمَِفَماُِهَو ثُمَِّيَ ْيَأس 
ِالزَّف يُرَِوالشَّه يُقُِتْشب ُهَِأْصَواتُ ُهمَِأْصَواُتِال ُرَهاَِزف يُر.إ الَّ يَرَِأوَُّلَهاَِشه يٌقَِوآخ   1 َحم 

 ،زنندرا صدا مي جهنميان، مالك )نگهبان جهنم( گويد: همانامي عبداهلل بن عمرو 

﴿گويد: مي بعد از چهل سال در جواب جهنميان ،دهداما او جوابي نمي   

  ﴾ زنند: پروردگارا ! ما مي شما در اين جا ماندني هستيد. سپس خداوند را صدا

 اگر دوباره تكرار كرديم قطعاً ستمگريم )مستحق عذابيم(. ،را از جهنم خارج نما

فرمايد: در دوزخ دهد. سپس ميجوابشان را نمي ،ي تمام عمر دنياخداوند به اندازه

ساكت و خاموش باشيد و با من سخن نگوييد )از من دور شويد و در قعر دوزخ فرو 

هاي طوالني دم گردند و صدائي نيست مگر نالهد از آن جهنميان ديگر نااميد ميبع ،رويد(

كه شبيه صداي خران است، اولش صداي هواي سينه و آخرش صداي هواي و بازدمي

 حلق است. 

 ي كساني است كه از غم و اندوه ناله سر زفير و شهيق: هر دو صداي فرياد و ناله

ي نهايت ناراحتي و شدت عذاب كند و نشانهآنها را پر مياي كه تمام وجود ناله دهندمي

 است.

 ﴿جملة   ﴾ رود و هرگاه مي معموالً براي دور كردن سگ به كار ،فعل امر است

 به معني پستي و مستحق مجازات بودن او است.  ،در مورد انساني گفته شود

 موكلين جهنم  -1

 كند.قرآن اين مأمورين را زبانيه معرفي مي

﴿      ﴾[23 :علقال] «زنيمبه زودي مأمورين دوزخ را صدا مي». 

                                                                        

 0222صحيح الترغيب والترهيب رقم – 3223/ مستدرك حاكم رقمحديث صحيح -1
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به معناي دفع كردن « زبن»ي به معناي مأمورين انتظامي، از ريشه« زبنيه»زبانيه جمع 

 دور كردن و صدمه زدن است.

 فرشته بيان شده است: 22ي مدثر تعداد آنها در سوره

﴿      ﴾  :[03]المدثر

 .«اندبر جهنم نوزده نفر )از فرشتگان عذاب( گمارده شده»

كرد و مجالي شد فرقي نميدانيم. هر عددي كه ذكر ميما علت ذكر عدد نوزده را نمي

 براي عقل ما نيست واهلل اعلم.

 توان فهميد كه اهدافي در آن نهفته است:ليكن از آيات بعد مي

ار، زيرا كفار تعداد فرشتگان را كم دانسته و آن را مسخره به فتنه انداختن كف -2

﴿ كردند.مي                ﴾  

به يقين رسيدن اهل كتاب، زيرا تعداد فرشتگان جهنم كه در قرآن آمده با تعداد  -1

﴿ ي در تورات و انجيل توافق دارد.ذكر شده          ﴾ 

﴿ ازدياد ايمان مؤمنان -0        ﴾ 

﴿                                      

                                

                                     

                            ﴾ [02 :مدثرال] 

و مأمورين دوزخ را جز از ميان فرشتگان قرار نداديم و تعداد آنها را جز براي »

آزمايش كافران معين نكرديم تا اهل كتاب يقين و اطمينان حاصل كنند و ايمان مؤمنان 

افزوده گردد. و اهل كتاب و مؤمنان )در حقانيت قرآن( شك و ترديدي به خود راه 

ه در دلهايشان بيماري )نفاق( است و كافران بگويند خدا از بيان اين ندهند. و كساني ك

سازد و هر كس عدد چه منظوري دارد؟! اين گونه خداوند هر كس را بخواهد گمراه مي
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داند و اين جز نمي بخشد لشكريان پروردگارت را جز او كسيرا بخواهد هدايت مي

 .«تذكري براي انسانها نيست هشدار و

دوزخيان از همه جا نااميد شده و دل از همه جا كندند و در اطراف خود هنگامي كه 

كنند كه جز عذاب و فرشتگان عذاب چيز ديگري را مشاهده نكردند، يقين پيدا مي

بايست انواع عذابها را بچشند ولي به اميد كم مجازات الهي بر طرف شدني نيست و مي

كنند اگر رده و درخواست تخفيف ميشدن عذاب رو به سوي موكلين و مأموران جهنم ك

 چه يك روز هم باشد تا نفسي تازه كنند و اندكي بياسايند.

﴿                            ﴾ [42 :غافر] 

د از پروردگارتان بخواهيد كه يك گوينو كساني كه در آتشند به نگهبانان جهنم مي»

 . «روز عذاب را از ما بر دارد

 1 نگهبانان بهشت -4

﴿                      

           ﴾  :[20]الزمر 

شوند، اند، گروه گروه به سوي بهشت برده ميو كساني كه تقواي الهي پيشه كرده»

شود و نگهبانان بهشت به آنها رسند درهاي آن گشوده ميهنگامي كه به آنجا مي

كرديد پس داخل بهشت شويد و در آنجا گويند: سالم بر شما، به نيكي و خوبي زندگيمي

 .«اودانه بمانيدج

                                                                        

باشد و در بعضي از احاديث صريحاً اين نام ذكر گويد: نام نگهبان بهشت، رضوان ميابن كثير مي -1

باشد كند ثابت نمي) اما حديثي كه نگهبان بهشت را رضوان معرفي  2/20بدايه و النهايه  شده است.

 (2402مراجعه شود: سلسله ضعيفه رقم 
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ِبنَِمال ٍكِ آت يِبَاَبِاْلَجنَّة ِيَ ْوَمِاْلق َياَمة ِفََأْستَ ْفت ُحِفَ يَ ُقوُلِ:ِ» قَاَلِ،ِقَاَلَِرسوُلِاهللِ َعْنِأََنس 
َلك ََحٍدِقَ ب ْ 1ِ«اْلَخاز ُنَِمْنِأَْنَتِفََأُقوُلُِمَحمٌَّدِفَ يَ ُقوُلِب َكِأُم ْرُتِاَلَِأفْ َتُحَِل 

آيم و فرمودند: روز قيامت به در بهشت مي ايت است كه پيامبررو از أنس بن مالك

گويد: ، ميگويم: محمدگويد تو كيستي؟ ميكنم در را به رويم بگشايند نگهبان ميدرخواست مي

 به من دستور داده شده است در را جز به روي شما به روي هيچ كسي قبل از شما باز نكنم. 

اَتَعَلُمَِاوَُّلِزُمَرٍةَِتدُخُلِالَجنََّةِم نِاُمَّت ي؟ِقُلُت:ِ:ِ»ِ،ِقَاَلَِرسوُلِاهلل ِِقَالََِِعنَِعبداهلل ِبنُِعَمرٍِ
ِإليِبَابِالَجنَّةِ وَِِاهللُِ ِالق َياَمة  ِيَوَم ِيأُتوَن ُروَن، ِالُمَهاج  ِفَ َقاَل: َِاعَلُم، َِلُهمِِوِرسولُُه ُِ ِفَ يَ ُقوُل َيسَتفت ُحوَن،

بُتم؟ ُِحوس  َِقد َِأَو ُِنحاَسُب؟!ِالَخَزنَُة: ِشيٍء ِبَأيِّ ِف يِوَِِفَ يَ ُقوُلوَن: َِعَوات ق نا َِعَلي نا َِ َِأسَياُف َِكاَنت إ نََّما
ِاهللِ  2«م تَناَِعَليَِذل َكِقَاَل:ِفَ ُيفَتُحَِلُهمِفَ َيق يُلوَنِف يه َِأْربَع يَنَِعاماًِقَبَلَِأْنِيَدُخَلَهاِالنَّاُس.َحتَّىَِِسبيل 

ِ

داني اولين گروه از فرمودند: آيا مي كه پيامبرروايت است  از عبد اهلل بن عمر 

گردند چه كساني هستند؟ گفتم: خدا و پيامبرش داناترند. امت من كه وارد بهشت مي

ي ورود آيند و اجازهآنها مهاجرين هستند كه روز قيامت به سوي بهشت مي فرمودند:

گويند: به چه چيزي مي ايد؟گويد: آيا محاسبه شدهگيرند، نگهبان بهشت به ايشان ميمي

ايم در حالي كه شمشيرهايمان بر دوشمان بود تا در راه خدا جهاد كرده محاسبه شويم؟!

شود و فرمودند: درها به رويشان گشوده مي اينكه در همين راه دنيا را وداع گفتيم پيامبر

 كنند.ميچهل سال قبل از اينكه مردم وارد آن گردند آنها در آن قيلوله)خواب نيمروز( 

 هاروت و ماروت -3

گويند ي بقره ذكر شده و علمايي مانند ابن حزم ظاهري مينام اين دو فرشته در سوره

 باشد.اما آثار وارد شده در اين مورد ضعيف مي 3باشند.كه آنها دو قبيله از جن مي

                                                                        

  222رقم  الجنة/ كتاب االيمان باب في قول النبي أنا أول الناس يشفع في حيح مسلمص -1

 320سلسله صحيحه رقم  - 1032رقم  1/33حديث صحيح/ مستدرك حاكم  -2

 0/032الفصل في الملل والمحل  -3
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﴿                                   

                                

                                       

                                       

                                         

   ﴾ [231 :ةالبقر] 

گفتند باور نموده و از ي سلطنت سليمان ميگروهي از يهوديان آنچه شياطين در باره

آنها پيروي كردند، حال آنكه سليمان هرگز كفر نورزيده است، بلكه اين شياطين بودند كه 

ي هاروت و ماروت در بابل د و به مردم سحر و آن چيزي كه بر دو فرشتهكفر ورزيدن

دادند در حالي كه آن دو فرشته به هيچ كس چيزي را فرود آمده بودند ياد مي

باشيم ي آزمايش و امتحان ميگفتند: ما وسيلهمگر اينكه پيشاپيش به او مي ،آموختندنمي

ي آن بين گرفتند كه بوسيلهمز و رموزي ياد ميپس كفر نورزيد. و مردم از آن دو فرشته ر

توانند به افكندند حال آنكه ايشان جز با اراده و مشيئت خداوند نميزن و مرد جدايي مي

گرفتند كه به ايشان ضرر رسانده و كسي ضرر و زيان برسانند و آنها چيزهايي را ياد مي

كسي كه دنبال سحر و جادو باشد  دانستند هرنداشت. و هر آئينه ميسودي برايشان در بر

اي نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند است آنچه را كه بخاطر آن در آخرت بهره

آوردند و تقواي خدا پيشه دانستند. و اگر آنها ايمان مياي كاش مي ،خويشتن را فروختند

 ت.دانستند كه پاداشِ نزد خداوند بهتر اسكردند )برايشان بهتر بود( اي كاش ميمي

ي مردم شايع هاي دروغين در ميان عامهي هاروت و ماروت قصهدر مورد دو فرشته

است و جاي بسي تأسف است كه بسياري از وعاظ و سخنرانان بدون اينكه كوچكترين 

دقتي به عدم صحت روايات كنند با آب و تاب آن را براي شنوندگان خويش بيان 
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 ﴿ يخداوند روا داشته و آيه كنند و اين تهمت ناروا را به فرشتگانمي      

   ﴾1 و العياذ باهلل من الجهل»نمايند. مي را فراموش» 

كنيم تا خوانندگان عزيز و گرامي يك نمونه از روايات ساختگي و دروغين را ذكر مي

 نقل كردن آن جدا خودداري نمايند.  از خواندن روايات دروغين بر حذر بوده و از

 در روايت ضعيفي در مسند امام احمد چنين آمده است:

 را به سوي زمين فرستاد فرشتگان گفتند اي پروردگارا! كه خداوند آدم هنگامي 

﴿                                 

    ﴾ [03: ةالبقر]ِ
اندازد و خونها كند و تباهي راه ميدهي كه فساد ميآيا در زمين كسي را قرار مي»

خواهد ريخت، و حال آنكه ما به حمد و ستايش و طاعت و عبادت تو مشغوليم؟! 

 « …دانيده شما نميدانم كخداوند فرمود: همانا من حقايقي را مي

 تر هستيم.فرشتگان گفتند: پروردگارا ما براي تو از بني آدم مطيع

خداوند گفت: دو فرشته را آماده نموده تا آن دو را به زمين فرستاده و ببينيم چه عملي 

گفتند: هاروت و ماروت، سپس به سوي زمين فرستاده شدند و زهره به ،دهندانجام مي

 به نزد آنها آمد. صورت زني بسيار زيبا

 آن دو )هاروت و ماروت( از او طلب عمل فاحشه نمودند.

 شوم.تسليم شما نمي ،ي شرك را بر زبان نياوريدزهره گفت: به خدا قسم تا كلمه

اي را آوريم. زهره رفت و در حالي كه پسر بچهگفتند: به خدا قسم هرگز بخدا شرك نمي

خويش را تكرار كردند. گفت: اگر اين پسر بچه به همراه داشت، برگشت. آنها درخواست 

كشيم. سپس شوم. گفتند: به خدا سوگند هرگز او را نميرا بكشيد به خدا قسم تسليم مي

برگشت. آنها درخواست خويش  ،رفت و در حالي كه ليواني از مشروب به دست داشت
                                                                        

 [2]التحريم:  -1
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شوم آنها ميرا تكرار نمودند. گفت: به خدا تا اين مشروب را ننوشيد هرگز تسليم ن

مشروب را سر كشيده و با او مجامعت نموده و پسر بچه را به قتل رساندند هنگامي كه از 

مستي بيرون آمدند زهره به آنها گفت: بخدا تمام كارهايي كه از انجام دادنش خودداري 

كرديد در هنگام مستي مرتكب شديد خداوند آنها را بين عذاب دنيا و آخرت مخير مي

  1عذاب دنيا را ترجيح دادند. كرد و آنها

. بدون شك آنچه اندضعيف دانستهآن را  حاتمكثير، احمد شاكر و ابوعلمايي امثال ابن

شود آنها فرشتگان خداوند بودند كه جهت امتحان مردم به كه از آيات قرآن فهميده مي

ها يادآوري ي سحر، كفر و شرك را به آندادند و تمام تذكرات الزمهآنها سحر ياد مي

 نمودند. مي

و در بعضي از اين روايتها اشاره شده است كه آنها اكنون در چاه بابل سر به زير 

باشند و كسي كه سنگي در اين چاه بيندازد تا آن دو فرشته از پرتاب آن سنگ آويزان مي

 شود. ماند و هر چه بخواهد برآورده ميقطرات آبي بنوشند از سحر و جادو در امان مي

باشد كه فرشتگان خداوند از اين هاي دروغين ميي اينها از خرافات و افسانههمه

 خرافات بري و پاك هستند. 

 حاملين عرش  -1

﴿                                      

  ﴾ [2 :غافر] 

فرشتگاني كه حامل عرشند و فرشتگاني كه گرداگرد عرش هستند به تسبيح و حمد »

 .«كنندخدا مشغولند و به او ايمان دارند و براي مؤمنان طلب آمرزش مي

                                                                        

 -2232رقم الخلق ابن حبان كتاب التاريخ باب بدء  - 2223رقم مسند امام احمد  حديث منكر/ -1

 قال ابو حاتم هذا حديث منكر 
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﴿               ﴾ [:22 الزمر] 

اند و به حمد و ستايش و مالئكه را خواهي ديد كه گرداگرد عرش خدا حلقه زده»

 .«پروردگار خود مشغولند

﴿                ﴾ [22 :قةالحا] 

 .«كننددر آن روز هشت فرشته، عرش پروردگار را بر فراز سر خود حمل مي»

ُأذ َنِل يَِأْنُِأَحدَِّثَِعْنَِمَلٍكِم ْنَِماَلئ َكة ِاللَّه ِ»ِِ:قَاَلِ،ِقَاَلَِرسوُلِاهلل اهلٍلَِِعْنَِجاب ر ِبنَِعبد
ِم ائَة َِعامٍِ يَرُةَِسْبع  ِإ نََِّماِبَ ْيَنَِشْحَمة ِأُُذن ه ِإ َلىَِعات ق ه َِمس  1ِ«م ْنَِحَمَلة ِاْلَعْرش 

دند: به من اجازه داده شد كه از فرمو روايت است كه پيامبر از جابر بن عبد اهلل

ي اي از فرشتگان خداوند، كه از حاملين عرش است سخن بگويم همانا بين اللهفرشته

 باشد.ي هفتصد سال راه ميگوش تا دوش او فاصله

ِر جِْ»ِ:ِِِاهللِولُِسُِرَِِالَِقَِِالَِقَِِسِنَِنِاَِعَِ اَلُهِف يُِأذ َنِل يَِأْنُِأَحدَِّثِعنَِمَلٍكِمنَِحَمَلة ِالعْرش 
ِالسُّْفَلىِوَعَلىِقَ ْرن  ه ِالَع ْرَشَِوبَ  ْيَنَِش ْحَمَةُِأُذنَ ْي ه َِوَعات ق  ه َِخَفَق اُنِالطّي ر ِس بعمائةِع اٍمِيق وُلَِذل   َكِاَلرض 

ُِكْنتَِ  2ِ«ِالَمَلْكُِسْبَحاَنَكَِحْيُث

فرمودند: به من اجازه داده شد كه از  روايت است كه رسول اهلل  از انس 

باشد و ز حاملين عرش سخن بگويم كه دو پايش در پايين ترين طبقه زمين مياي افرشته

اش برابر با مسيري است كه عرش بر شاخش قرار دارد و فاصله بين نرمه گوشش و شانه

كند و سخن آن فرشته اين مي سال طي 233پزنده اي سريع بال و تند پرواز در طول 

 ك ومنزهي .باشد كه خداوند تو انجايي كه هستي پامي
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 ي كوهها فرشته -6

ِ َِعائ َشَة َِعنَهاَأنَّ ِاللَُّه َي َِِرض  ِقَاَل:ِِقَاَلْتِل لنَّب يِّ ُِأُحٍد ِيَ ْوم  ِم ْن َِأَشدَّ َِكاَن ِأََتىَِعَلْيَكِيَ ْوٌم َلَقْدِ»:َهْل
ُهْمِيَ ْوَمِاْلَعَقَبةِ  ن ْ َِماَِلق يُتِم  َِماَِلق يُتِوََكاَنَِأَشدَّ ِيَال يَلَِِلق يُتِم ْنِقَ ْوم ك  َِعْبد  يَِعَلىِاْبن  إ ْذَِعَرْضُتِنَ ْفس 

َِأْسَتف ْقِإ الَِّ َِعَلىَِوْجه يِفَ َلْم َِمْهُموٌم َِأَرْدُتِفَاْنطََلْقُتَِوأَنَا ْبن يِإ َلىَِما ِفَ َلْمُِيج  ُِكاَلٍل َِعْبد  ِْبن  ِب َقْرن  َِوأَنَا
يِفَإ َذاِأَنَاِب َسَحابٍَةَِقدِْ ِفَ َرفَ ْعُتِرَْأس  ْبر يُلِفَ َناَدان يِفَ َقاَلِإ نَِّاللََّهَِقْدِِالث ََّعال ب  َأظَلَّْتن يِفَ َنظَْرُتِفَإ َذاِف يَهاِج 

ْئَتِف يه مِْ ِب َماِش  ِل َتْأُمَرُه َبال  ِبَ َعَثِإ لَْيَكَِمَلَكِاْلج  َِعَلْيَكَِوَقْد ِقَ ْوم َكَِلَكَِوَماَِردُّوا ِقَ ْوَل فَ َناَدان يَِِسم َع
َِفَسلََّمِ َبال  َِمَلُكِاْلج  ْئَتَِأْنُِأْطب َقَِعَلْيه ْمِاَْلَْخَشبَ ْين  ْئَتِإ ْنِش  ِثُمَِّقَاَلِيَاُِمَحمَُّدِفَ َقاَلَِذل َكِف يَماِش  َعَليَّ

 1«َبْلَِأْرُجوَِأْنُِيْخر َجِاللَُّهِم ْنَِأْصاَلب ه ْمَِمْنِيَ ْعُبُدِاللََّهَِوْحَدُهِاَلُِيْشر ُكِب ه َِشْيًئا.فَ َقاَلِالنَّب يُِّ

آيا روزي  گفت: اي رسول خدا  شه رضي اهلل عنها روايت است كه به پيامبراز عاي

فرمودند: محنتهاي زيادي از  تر از روز احد براي تو پيش آمده است؟ پيامبرسخت

 َعَقَبةروز  ،ترين محنتي كه از آنها به من رسيده استقومت به من رسيده است و سخت

ي خود را بيان كردم اما آنچه را خواستم دكُالل خواستهبود. وقتي نزد ابن عبد يالَيلِ بن عب

قبول نكردند، پس با حالت پريشاني و ناراحتي از نزد آنها رفتم، و از شدت ناراحتي 

رسيدم پس سرم را بلند كردم ناگاه ابري را ديدم كه « قرن ثعالب»متوجه نشدم كه كي به 

ميان آن بود پس مرا ندا زد و گفت:  بر من سايه افكنده بود به آن نگاه كردم جبرئيل در

ها را ي كوهي تو، كه گفتار تو را رد كردند شنيد و اينك فرشتهخداوند سخنان قوم و قبيله

ها مرا صدا ي كوهخواهي به او امر كني، آنگاه فرشتهنزد تو فرستاده است تا آنچه را كه مي

هايم و هر آنچه تو ي كوهمن فرشته كرده و بر من سالم نمود. سپس گفت: اي محمد 

خواهي تا اين دو كوه را بلند كرده و بر سر آنها باشم اگر ميبخواهي! من به فرمان تو مي

من اميدوارم كه خداوند از پشت آنها كساني را  اما فرمودند: فرود آورم. رسول اهلل 

 بيافريند كه خدا را عبادت كنند و شريك و همتايي براي خدا قرار ندهند.
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رار و كوهي كه مقابل آن ق ابوقُ بَ ْيسِدو كوه نزديك مكه يعني كوه« جبلين»منظور از  

  1همانطوري كه ابن حجر به آن اشاره نموده است. باشد نه كوههاي طائف،مي دارد

 مدافعين اماكن مقدس  -1

ِاْلَمد ينَِ»ِ:قَاَلِ،ِقَاَلَِرسوُلِاهللَِِعْنِأَب يُِهَريْ َرةَِِ الطَّاُعوُنَِواَلِة َِماَلئ َكٌةِاَلَِيْدُخُلَهاَِعَلىِأَنْ َقاب 
  02«الدَّجَّال

فرمودند: بر راههاي ورودي مدينه فرشتگاني  روايت است كه پيامبر از ابوهريره 

 شوند.هستند كه مانع از داخل شدن طاعون و دجال مي

ِبنَِمال ٍكِ َِِعنِأََنس  ِالنَّبيِّ ُدِاْلَماَلئ َكَةَِيْحُرُسونَ َهاَِفاَلِاْلَمد يَنُةِيَْأت ي»ِقَاَل:َِعن  َهاِالدَّجَّاُلِفَ َيج 
3ِ«يَ ْقَربُ َهاِالدَّجَّاُلِقَاَلَِواَلِالطَّاُعوُنِإ ْنَِشاَءِاللَّه

فرمودند: دجال به سوي مدينه آمده پس  پيامبرروايت است كه  أنس بن مالك  از

اهلل به خواست خدا دجال و كنند پس إن شاء يابد كه از آن پاسباني ميفرشتگان را مي

 شوند.طاعون به مدينه نزديك نمي

إنِّيِِوِإنِّيِأنَاِاْلَمسيحَِ» ي تميم داري در صحيح مسلم چنين آمده كه دجال گفت:در قصه
َهَبطُتهاِفيَِاربَعي نِلَيلَِ أدََعَِقريًةِا الَِّ َِفالَِ َرِفيِاَلرض  ُكِأنِيُؤَذَنِليِف يِاْلُخروجِفَأخُرَجِفَأسي ْ ًةَِغيَرُِأوش 

ًدِم نُهماِا سَتقبَ َلن يَِمَلٌكِوَِِم كَّةَِ َدًةِأوِواح  ُِكلََّماَِاَردُتِأنَِادُخَلَِواح  ِك لتاُهما طَْيَبةِفَ ُهماُِمَحرَّمتانَِعَليَّ
ن يَِعنها ُِ ِقالتِقالَِطَعَنِرسولوَِِب َيد هِالسَّيُفَِصلًتاَِيُصدًّ َيْحُرسونَها ُِكلِنَقٍبِم نهاَِمالئكةًَِ َِعلي ِا نَّ

ِ 4«.هذهِطَْيَبة،َِهذهِطَْيَبة،ِهذهِطَْيَبةِيعنيِالمدينة»ب م خَصَرت ه ِف يِاْلم نبر:ِِاهللِ
ي خروج داده براستي من مسيح دجال هستم و بدون شك نزديك است به من اجازه

كنم مگر اين اي را رها نميكنم و هيچ قريهآيم و در زمين گردش ميشود. آنگاه بيرون مي
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شوم، جز مكه و طيبه كه آن دو بر من حرام ي آنها داخل ميب به همهكه در چهل ش

كند اي با شمشير با من برخورد مياست و هرگاه بخواهم وارد يكي يا هر دو شوم فرشته

هذهِطَْيَبة،َِهذهِطَْيَبة،ِهذهِ:ِ»پايش را به منبر زده و گفت فاطمه بنت قيس گفت: پيامبر
 ر پاك، اين شهر پاك يعني مدينه.اين شهر پاك، اين شه «طَْيَبة

ِبنِثَاب ٍتِ ِاللَّه َِِعنِزَيد  ُِكنَّاِع ْنَدَِرُسول  ِفَ َقاَلَِرُسوُلِاللَّه ِِقَاَل ِ:نُ َؤلُِّفِاْلُقْرآَنِم ْنِالرِّقَاع 
َنََِّماَلئ َكَةِالرَّْحَمنِ » َي َِذل َكِيَاَِرُسوَلِاللَّه ِقَاَلَِل  ِفَ ُقْلَناَِل  َهاُِطوَبىِل لشَّام  طٌَةَِأْجن َحتَ َهاَِعَلي ْ  1«بَاس 

 در حال جمع آوري و روايت است كه گفت: ما نزد رسول اهلل  از زيد بن ثابت 

فرمودند: خوشا به شام. پس گفتيم به چه دليلي خوشا  نوشتن قرآن بوديم كه رسول اهلل 

 اند.رانيدهبه شام؟ فرمودند: براي اينكه فرشتگان خداوند بالهايشان را روي شام گست

 باشندفرشتگاني كه مأمور حمل تابوت )صندوق( مي -1

﴿                  

              ﴾ 
  [143: ةالبقر]

ي حكومت او اين است كه صندوقي بسوي شما و پيغمبرشان به آنان گفت: نشانه»

خواهد آورد كه آرامشي از سوي پروردگارتان و يادگارهاي خاندان موسي و هارون در 

اي براي شما است اگر اين كار بيگمان نشانهكنند. در آن است، و فرشتگان آن را حمل مي

 .«مؤمن هستيد

اين است كه  1ي حكومت طالوتپيامبر بني اسرائيل به قوم خود گفت: كه نشانه

خداوند صندوقي را كه آنچه از موسي و هارون باقي مانده است يعني عصا، لوحها و نيز 
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در آن قرار دارد كه از  نسيمي آرام كه باعث دلگرمي و آرامش از سوي پروردگار است،

به شما باز خواهند آن را  ،شما گرفته شده است و فرشتگاني مأمور حمل آن هستند

  2گرداند.

 آيدبر بال آنها فرود مي فرشتگاني كه عيسي -9

فَ َبيَنماِ» كند كه فرمودند:نقل مي نواس بن سمعان در حديث طوالني دجال، از پيامبر
ِاهلل ِبَ َعَث ِاْذ َِكذل ك َِمهُروَدتَ ْينُِهو ِبَ ْيَن َِدم شق َِشرقي ِالَبيضاء  ِالمنارة ِعند ِفَ يَ ْنز ل ِمريم ِبَن ِالمسيَح

َِكفَّيه َِعَليَِاجن َحة َِمَلَكين عًا 3ِِ«.َواض 
در حاليكه او )دجال( بر روي زمين وجود دارد، عيسي بن مريم در سمت مشرق 

دهد( بر بوي زعفران مي ي سفيد) در حاليكه لباس سرخ كم رنگي كهدمشق در كنار مناره

 آيد.تن دارد و دستانش را بر بالهاي دو فرشته قرار داده است، فرود مي

 فرشتگان مأمور اخذ و ارسال مقدرات خداوند  -51

﴿              

       ﴾ [10: سباء] 

گردد مگر شفاعت كسي كه خداوند هيچ شفاعتي در پيشگاه خدا سودمند واقع نمي»

گري دهد. و زماني كه اضطراب از دلهاي آنها زايل گردد، )مالئكه( ي ميانجيبه او اجازه

گويند: حق را صادر كرده و او ي صادر فرموده؟ ميگويند: پروردگارتان چه دستورمي

 .«بزرگ و واال مقام است
                                                                        

او شخصي بود كه خداوند او را براي زمامداري قوم انتخاب كرده بود و به غير از علمي كه به او  -1

ي صاحب ملك و مقام كه به داده بود او را داراي جسم و شكلي نيكو كرده بود اما چون از خانواده

 323/ 2يهودا معروف بودند، نبود، او را قبول نداشتند. تفسير ابن كثير 

 212-214-1/212در طبري ،گرفته شده از دو روايت صحيح 322-2/323تفسير ابن كثير -2

 1202كتاب الفتن باب ذكر الدجال و صفته رقم  /صحيح مسلم -3
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 كند: نقل مي ي مذكور از پيامبرامام بخاري رحمه اهلل در صحيح خود در تفسير آيه

ِأَب يُِهَريْ َرةَِِ َِرسوُلِاهلل َعْن ِقَاَل ،ِ ِف يِالسَّماءَِضَرَبتِاْلَمالئكةُِ:ِ»قَاَل َِقَضيِاهللِاَلمَر ا ذا
ِقَالِرَبُّكمِقالواِ َِماذا َِعنِقُلوب ه مِقَالوا ِفُ زَِّع ِف إ ذا َِعَليَِصفواٍن َِكأنَّهِسلسَلة ِل َقول ه ُِخضعانًا ب َأجن َحَتها

ِالحق ِقال ِالسَّمعِ وَِِل لَّذي ُِمستَ َرُق ِفَ َيسَمُعَها ِالَكب ْير ِالَعل ي َِفوَقِوَِِهو ِبَعُضُه َِهَكذا ِالَسمع  ُمسترق
ِب كَِِ-بَعض ُِسفيان َِفَحرََّفهاَوَصَف َِاصاب ع هِ وَِِفِّه  ِبَيَن ِفَ ُيلق يهاِ-َبدََّد ِالَكل َمة ِِفَ َيسَمُع ِثُمَِّإلى َِتحت ه  َمن

ِا الَِمنَِتحت ها ِاْلَخُر َِادَرَكِشهابِقَبلَِانَِحتَّىِِيُلق يها ِالَكاه نِفَ ُربَّما رَِاو  َِعَليِل سانِالساح  يُلق يَ َها
َِكَذارُبَّماِاَلَقاهاِقَبلَِانِيُِوَِِيُلق َيها َِكذ بَةِفَ ُيقالِاَلَيَسَِقدِقَالِلَناِيَوٌم َِكذاَوَِِكذاَوِِدر َكُهِفَ َيكذ ُبَِمَعهاِم ائََة

1ِ«َكذاِفَ ُيَصدَُّقِب ت لَكِالَكل َمةِاَلَّت يَِسم َعِم َنِالسَّماء.وَِ
فرمودند: هرگاه خداوند امري را در آسمان  گويد همانا پيامبر خدا مي ابو هريره 

د فرشتگان بخاطر قول و دستور خداوند خاضعانه و با فروتني بالهايشان را به مقدر فرماي

گردد اي با آهن ايجاد ميزنند و صدايي همانند برخورد سنگ صاف و لغزندهيكديگر مي

گويند: پروردگارتان چه هاي آنها برطرف شد ميو هنگامي كه ترس و هراس از سينه

ي را صادر نمود و او واال و بزرگوار است. پس گويند: گفتار حقفرمود؟ فرشتگان مي

اند، اخبار اند و بر روي يكديگر ايستادهشياطين جن در آسمان كه براي استراق سمع آمده

شنوند )سفيان يكي از راويان حديث با دست و فاصله انداختن بين انگشتان را مي

ني كه در پايين قرار شنوند و به شيطااي را ميوضعيت آنها را توصيف نمود( پس كلمه

رود تا بر زبان ساحر يا كاهن كنند و به همين صورت به پايين ميگرفته است ابالغ مي

اندازند و چه بسا قبل از اينكه بر دهان ساحر يا كاهن بيندازند شهابي به آنها برخورد مي

رسانند مي كند و گاهي قبل از اينكه شهاب به آنها برسد كلمه را به زبان ساحر يا كاهنمي

اي نيست كه گويند مگر اين همان كلمهو صدها دروغ به آن اضافه كرده و به يكديگر مي

                                                                        

رقم  -10، سباكتاب تفسير القرآن باب حتي إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم .  /صحيح بخاري -1
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امروز به ما گفتند؟ پس كاهن و ساحر به گمان اينكه كلمه ايست كه از آسمان گرفته شده 

1كند.باور و تصديق ميآن را  است

ِالَّذ يَنِيَ ُلونَ ُهْمَِحتَّىِِإ َذاَِقَضىَِأْمًراَِسبََّحَِحَمَلةُِ»ِو در روايتي ديگر: ِثُمََِّسبََّحَِأْهُلِالسََّماء  اْلَعْرش 
ِل َحَمَلة ِاْلَعرِْ نْ َياِثُمَِّقَاَلِالَّذ يَنِيَ ُلوَنَِحَمَلَةِاْلَعْرش  ِالدُّ ُلَغِالتَّْسب يُحَِأْهَلَِهذ ه ِالسََّماء  َِماَذاِقَاَلِرَبُُّكْمِيَ ب ْ ش 

ِقَِ ِقَاَل َِماَذا ِالسََّماَءِفَ ُيْخب ُرونَ ُهْم َِهذ ه  ِاْلَخبَ ُر ُلَغ ِيَ ب ْ َِحتَّى ِبَ ْعًضا ِالسََّماَوات  َِأْهل  ِبَ ْعُض ِفَ َيْسَتْخب ُر اَل
نْ َيا. 2ِ«الدُّ

هرگاه خداوند در آسمان دستوري صادر نمايند فرشتگان حامل عرش شروع به تسبيح 

ه فرشتگان كنند و اين تسبيح به فرشتگان آسمان بعدي و بعد از آن بو ستايش خداوند مي

رسد سپس فرشتگاني كه به دنبال فرشتگان حاملين عرش هستند از حاملين آسمان دنيا مي

كنند پروردگارتان چه فرمود: پس آنها را نسبت به كالم خداوند آگاه عرش سؤال مي

كنند تا خبر به كنند و به همين صورت فرشتگان آسمانها يكديگر را با خبر ميمي

 رسد.ميفرشتگان آسمان دنيا 
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 :بخش سوم

 ي فرشتگان با انسانهارابطه





 

 

 

 :اولفصل 

 ي مالئكه با آدم رابطه

 فرشتگان و آدم 

ظلم و طغيان جنيان در زمين بودند  ،فرشتگان قبل از آفرينش انسان در جريان فساد 

 كه خداوند آنها را مورد خشم و غضب قرار داد.

از خداوند حكمت آفرينش انسان را  مالئكه ،و زماني كه خداوند آدم را خلقت نمود

 كند.ي آنها با خداوند را براي ما نقل ميسؤال نمودند كه قرآن محاوره

﴿                                 

                            ﴾ [03: ةبقرال]  

دهم گفتند: زماني كه پروردگارت به فرشتگان فرمود: من در زمين جانشيني قرار مي»

يزد، راندازد و خونها ميكند و تباهي راه ميدهي كه فساد ميآيا كسي را در زمين قرار مي

طاعت و عبادت تو مشغوليم؟ خداوند فرمود: من  ،ستايش  ،و حال آنكه ما به حمد 

 .«دانيددانم كه شما نميحقايقي را مي

خداوند بعد از آفرينش انسان بر او منت نهاد و از علم بي انتهاي خويش مقدار 

 ناچيزي را در اختيار او قرار داد.

﴿          ﴾ [2: علقال]  

 .«دانستبه او چيزهايي را آموخت كه نمي»

خداوند در انسان روح دميد و به وي علم آموخت و سپس به فرشتگان دستور داد كه 

 بر او سجده كنند.
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﴿                                

      ﴾ [:21-22 ص] 

آفرينم، هنگامي كه وقتي كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشري را از گِل مي»

آن را سر و سامان دادم و آراسته و پيراسته كردم، و از روح خود در او دميدم، پس براي 

 .«او سجده كنيد

د كه آدم داراي معلوماتي بوده كه خداوند در ي اين آيات داللت بر اين دارهمهتذكر: 

ي خاكي گذاشت صاحب علم بود. متأسفانه اختيارش گذاشته بود و زماني كه پا روي كره

اند كه انسان نخستين وحشي بوده و چيزي امروزه در اذهان جوانان و نوجوانان ما جا داده

اند كه انسان را مانند يك دهها قرار داها و نقش و نگارهايي در كتابدانسته و عكسنمي

كشند در حالي كه خداوند اظهار اي حيواني و زشت به تصوير ميموجود وحشي با قيافه

توان كالم خداوند را با نظريات باستان ما به انسان علم داديم. بنابراين نمي ،دارندمي

نبوده و هر مقايسه نمود. زيرا اين فرضيات ثابت  ،باشدشناسان كه توأم با فرضيات مي

ي نسبي است ي پيشرفت علم و صنعت يك قضيهروز در حال تغيير و تحول است. قضيه

كه در هر عصر و زمان سير صعودي و نزولي داشته است ولي آيا اين دليلي بر جهالت و 

ربِزدناِپذيرد. باشد؟! مسلماً هيچ عقل سليمي اين را نمينقص عقل پدران و اجداد ما مي
 علما.

 كنندو فرزندانش را راهنمايي مي ، آدم فرشتگان

تُّونِذ راعاً،ِفَ َلمَّاِ:ِ»قَاَلِ،ِقَاَلَِرسوُلِاهلل َعْنِأَب يُِهَريْ َرةَِِ َخَلَقِاهلُلِآَدَمَِعَليُِصورَت ه ،ُِطولُُهِس 
ُِجُلوٌس،ِفَاسَتم عِْ يَُّتكََِِخَلَقهِقَاَل:ِا ذَهْبَِفَسلِّمَِعَليُِأولَئ َك،ِنَ َفٌرِم َنِاْلَمالئ َكة  َِماُِيَحيُّوَنَك،ِفَا نَّهاَِتح 

قَاَل:ِاَلسَّالُمَِعَليُكم.ِفَ َقاُلوا:ِالسالمِعليكوَِ َِ يَُّةُِذرِّي ََّتَك،َِف 1ِ«رحمةِاهلل(ِوِرحمةِاهللِ)َفزاُدوهُِِوَِتح 
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  551ي مالئكه با آدم فصل اول: رابطه

اش فرمودند: خداوند آدم را بر چهره روايت است كه رسول اهلل  از ابوهريره 

شصت گز بود. پس هنگامي كه او را آفريد فرمود: نزد  )درحالي كه( قدش ،خلقت نمود

كن وگوش فرا بده به سالمي كه  اند رفته و بر آنان سالمهايي كه نشستهگروهي از فرشته

. السالمِعليكم»باشد. پس گفت: ي تو ميپس همانا آن تحيت تو و ذريه ،كنندبر تو مي

 را اضافه نمودند(. اهللوِرحمةِ« )وِرحمةِاهلل السالمِعليكمالئكه گفتند: 

ي كفن و دفن او حيران ماندند پس فرزندانش در طريقه همچنين زمان وفات آدم 

 ها را جهت تعليم آنها فرو فرستاد.خداوند فرشته

َِكْعٍبِ ِبن ِالنَّب يَِِعنِاَُبيِّ ِو تراً،»قَاَل:َِِعن  ِب اْلَماء  ِالَمالَئ َكُة َِغَسَلتُه اَْلَحُدواِوََِِلمَّاِتُ ُوفَِّيِآَدُم
1ِ«قَاُلواَِهذ ه ُِسنَُّةِآَدمِف يَِوَلد هِ وََِِله،

فرمودند: زماني كه آدم وفات نمود.  روايت است كه رسول اهلل  از أبي بن كعب 

غسل داده و برايش در گور لحد كندند. و گفتند: اين شيوه و  2مالئكه او را به صورت وتر

 باشد. روش دفن فرزندان آدم مي
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 :دومفصل 

 (اشخاصي رابطه با كليه) ي مالئكه با فرزندان آدم رابطه

 نقش فرشته در رحم

ها شروع شده و ي ورود اسپرم به رحم مادر مسئوليت فرشتهاز همان لحظات اوليه

ي شود. البته خداوند از باالي عرش از كليهي اخبار به سوي عرش مخابره ميكليه

 حركات و سكنات با خبر است.

َِمال ٍكَِعْنِأَِ ِْبن  ِ»ِقَاَل:ِ  َعْنِالنَّب يَِِِّنس  ِنُْطَفٌةَِأْيَِربِّ َِمَلًكاِفَ يَ ُقوُلَِأْيَِربِّ م  وَكََّلِاللَُّهِب الرَّح 
ِأُنْ َثىَِأَشق يٌِّ َِأْم َِأذََكٌر َيَِخْلَقَهاِقَاَلَِأْيَِربِّ َِأْنِيَ ْقض  َِأرَاَدِاللَُّه ِفَإ َذا ُِمْضَغٌة َِأْيَِربِّ َِفَماَِأْمِسََِِعَلَقٌة ع يٌد

ِأُمِّهِ  َِكَذل َكِف يِبَْطن  ِ 1«الرِّْزُقَِفَماِاَْلََجُلِفَ ُيْكَتُب
اي را مأمور رحم مادر فرشته فرمودند: خداوند گويد: پيامبرمي انس بن مالك 

گويد: پروردگارا ! نطفه است، قرار داده است، هنگامي كه نطفه وارد رحم گرديد مي

گويد: نطفه به صورت خون بسته در آمده است، بعداً مي گويد: پروردگارا !سپس مي

ي كامل نمودن خداوندا ! به صورت پاره گوشتي در آمده است. وقتي خداوند اراده

گويد: پروردگارا ! پسر است يا دختر؟ بدبخت است يا خلقتش را نمود، آن فرشته مي

ي باشد همهيخوشبخت؟ رزق و اجلش چقدر است؟ وقتي كه انسان در شكم مادرش م

 شود. اينها برايش نوشته مي
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 قرين فرشته

اي از ي وداع با اين دنيا قرينهگذارد تا لحظهي گيتي ميانسان از زماني كه پا به عرصه

 كنند.كنند كه او را به انجام دادن اعمالي امر ميفرشته و جن همراهيش مي

َِمْسُعودٍِِ َِوَقْدِوُكَِّلِب ه َِقر يُنُهِم ْنِ»: َرسوُلِاهلل ِِقَاَل،ِقَالََِِعْنَِعْبد ِاللَّه ِْبن  ْنُكْمِم ْنَِأَحٍدِإ الَّ َماِم 
َِأنَِّاللََّهَِأَعانَن يَِعَلْيه ِفََأْسَلَمَِفاَلِيَِ نِِّقَاُلواَِوإ يَّاَكِيَاَِرُسوَلِاللَّه ِقَاَلَِوإ يَّاَيِإ الَّ ِب َخْيرٍِاْلج  1ِ«ْأُمُرن يِإ الَّ

فرمودند: هيچ فردي از شما نيست  روايت است كه پيامبر داز عبداهلل بن مسعو

كنند. گفتند: حتي همراه اي از فرشته او را همراهي ميقرينه اي از جن ومگر اينكه قرينه

ي ؟ فرمودند: و حتي همراه من ليكن خداوند مرا بر او )قرينه شما اي رسول خدا 

كند مگر اينكه خير به عملي امر نمي جن( ياري داده و تسليم شده است بدين دليل مرا

 باشد.

ِ ِبنَِمسعود  َِِعنَِعبداهلل  ِآَدَم،»قَاَل: ِب إ بن  َِلمٌَّة ِل لشيطان  ِوَِِا نَّ ِالشَّيطان  َِلمَُّة ِفَاَمَّا َِلمٌَّة، ل لَمَلك 
ِب الشَّرِِّ ِب اْلَخيروَِِفَإ يَعاٌد ِفَإ يعاٌد ِاْلَمَلك  َِلمَُّة ِاَمَّا ِب اْلَحق،َو ِذال َكَِتِوََِِتكذيٌب َِوَجَد َِفَمن ِب اْلَحق، صد يٌق

ِاهللَِ ِفَلَيحَمد  ِاهلل، ِم َن ِاَنَُّه ِ:وََِِفلَيعَلم ِقَ َرَأ ِثُمَّ ِالشَّيطان، ِم َن ِفَلَيتَ َعوََّذ ِااُلخَري َِوَجَد ﴿َِمن  

             ﴾ 
 2[123 :ةبقر]ال

كند و فرشته به انسان الهام گويد: شيطان انسان را وسوسه ميمي عبداهلل بن مسعود 

ي شر و فساد و تكذيب حق است و اما الهام دادن وعده ،ي شيطانكند اما وسوسهمي

ي نيك و اگر كسي وعدهباشد پس ي نيك و خير و تصديق حق ميدادن وعده ،فرشته
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  559ي مالئكه با فرزندان آدم فصل دوم: رابطه

بداند كه آن از طرف خداست و خدا را حمد و سپاس گويد و كسي  ،خير را دريافت كرد

از شر شيطان به خدا پناه ببرد سپس اين آيه را تالوت  ،كه شر و فساد دريافت كرد

 نمودند:

﴿     ﴾...ِامر به انجام  دهد وي تهيدستي ميشيطان به شما وعده

دهد. و ي آمرزش خويش و فزوني )نعمت( ميكند، ولي خداوند به شما وعدهگناه مي

 خداوند )فضل و مرحمتش( وسيع )و از همه چيز( آگاه است. 

 ها آزمايش انسان توسط فرشته

 دهد.در طول زندگي خداوند بندگانش را مورد امتحان قرار مي

﴿           

              ﴾ [0 -2عنكبوت: ]ال 

ا شده و آزمايش آيا مردمان گمان كردند با گفتن ايمان آورديم، به حال خود ره»

داند چه كساني ايم خدا ميشوند، ما كساني را كه قبل از ايشان بودند آزمايش كردهنمي

 .«گويندراست و چه كساني دروغ مي

در داستاني از داستانهاي گذشته جريان سه نفري را كه مورد آزمايش  رسول اكرم 

 فرمايندگرفتند مطرح ميقرار 

َِثالثًَةِم نِبَن يِا سرائيل:ِاَبَرَص،»يَ ُقول:ُِِهَِسم َعِالنَّب يِأنَّ َعنِأب يُِهَريَرَةِ َاعَمي،ِوَِِاَقَرَع،وَِِا نَّ
ِاَليك؟ِقَال:َِلوٌنَِحسَِ َِشيٍءَِاَحبُّ ٌِن،َاراَدِاهلُلَِانِيَبَتل يَ ُهمِفَ بَ َعَثِا لَيه مَِمَلكًا،ِفَأََتيِاالَبَرَصَِفقال:َِايُّ

َِحَسٌن،وَِ لٌد َِعنِّيوَِِج  َِقَذرُهُِِيَذَهُب َِعنُه َِفَذَهب َِفَمَسَحه َِقذ رَن يِالنَّاُس؛ َِقد َِحَسنًا.ِِوِالَّذي َِلونًا ُأعط َي
ِإ لَيك؟ِقال:ِاْلب لُِ َِأَحبُّ ِاْلَمال  شكِالراوي،ِفَُأعط َيِنَاَقًةُِعَشَراَءَِفقال:ِِ-َأْوِقال:ِالبَ َقرُِِ-َفقال:ِفََأيُّ

ِبَاَرَكِاهللَِلكِفيها.
َِفقال ِاََلقَرَع َِحَسٌن،فَأََتي َِشعٌر ِقال: ِإ لَيك؟ َِأَحبُّ َِشيٍء َِأيُّ َِقذ رَن يِوَِِ: ِالَّذي ِهذا َِعنِّي يَذَهُب

َِفَذَهَبَِعنهُِ ِإ لَيك؟ِقَال:ِالبَ َقُر،ِفَُأعط َيِوَِِالنَّاُس؛َِفَمَسَحُه َِأَحبُّ ِاْلَمال  ِقال:ِفََأيُّ َِحَسناً. ُأعط َيَِشعرًا
ِف يها.ِقَال:ِبَاَرَكِاهللَُِلكوَِِبَ َقرًةَِحام الً،
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ِالنَّاَس؛َِفَمَسَحُهِ ُر َِبَصر يِفَأُْبص  ِاهلُلِإ َليَّ ِيَ ُردَّ ِإ ليك؟ِقال:َِأْن َِأَحبُّ َِشيٍء فَأََتيِاََلعَميَِفقال:َِأيُّ
َِوال داً،ِفَأَنَتَجَِهذانِ  ِإ لَيك؟ِقال:ِالغََنُم،ِفَُأعط َيَِشاًة َِأَحبُّ ِاْلَمال  ِاهلُلِا لَيهَِبَصَرُه.ِقال:ِفََأيُّ َولََّدِوَِِفَ َردَّ

ب لِ  ِل َهذاَِواٍدِم َنِالَغَنم.ِوَِِل َهذاَِواٍدِم َنِالبَ َقر،وََِِهَذا،َِفَكاَنِل َهَذاَِواٍدِم َنِاْل 
َباُلِف يَِسَفر ي،ِوَِِثُمَِّإ نَُّهِأََتيِاَلَبَرَصِف يُِصورَت ه ِانْ َقَطعضْتِب َيِاْلح  َهيَئت ه ،ِفَ َقال:ِرَُجٌلِم سك يٌنَِقد 

لَدِاْلَحَسَن،َِفالََِبالَغِل يَِ ب اهلل ِثُمَِّب ك،َِأسأَُلَكِب الَّذ يَِأعطَاَكِاللَّوَنِاْلَحَسَن،َِواْلج  ِالَيوَمِا الَِّ
َِتُكنِأَبَرصَِ ِأََلم َِأعر ُفَك، َِكأَنِّي َِفقال: َِكث يَرٌة. ِاْلُحُقوُق َِفقال: َِسفر ي، ِف ي ِب ه  ِأَتَ بَ لَُّغ ِبَع يرًا َِواْلَماَل،

َِكاذ باًِيَقُذُرَكِالنَّاُسَِفقِ  ُِكنَت َِكاب ٍر،َِفقال:ِإ ْن َِعن َِكاب رًا ِفََأعطَاَكِاهللُ!؟ِفقال:ِإ نَّماَِور ثُتَِهذاِاْلَماَل يرًا
ُِكنَت.ِإلىَِِفَصي ََّرَكِاهللُِ َِما

ا،َِفقال:ِإ نَِِْهيَئت ه ،َِفقالَِلهِم ثَلَِماِقَالِل َهذا،َِورَدََِّعَليه ِم ثَلَِماَِردََِّهذَِوََِِوِأََتيِاََلقَرَعِف يُِصورَت ه
َِكاذ باًَِفَصي ََّرَكِاهللُِ ُِكنَت.ِإلىُِِكنَت َِما

َباُلِف يَِسَفر ي،ِوََِِوِأََتيِاََلعَميِف يُِصورَت هِ  َهيَئت ه ،ِفقال:ِرََجٌلِم سك يٌنَِوابُنَِسب يٍلِانْ َقطََعْتِب َيِاْلح 
َفقال:ِِذ يَِردََِّعَليَكَِبَصَرَكَِشاًةِأَتَ بَ لَُّغِب هاِف يَِسَفر ي؟َفاَلَِبالَغِل َيِالَيوَمِإ الَِّب اهلل ِثُمَِّب َك،َِأسأَُلَكِب الَّ

ئتَِ ِش  َِما ِفَ ُخذ ِبَ َصر ي، ِإ َليَّ ِاهلُل ِفَ َردَّ َِأعَمي ُِكنُت ِالَيومَِوََِِقد َِأجَهُدَك َِما ِفَ َواهلل  ئَت، ِش  َِما ب َشيٍءِِدَع
كَِماَلَكِفَإ نَّماِإ بَتل يتُِِوِ.َأَخذتَُهِل لَّه ِ َيِاهللَُِعنَك،قال:َِأمس  َبيكَِوَِِم،ِفَ َقدَِرض  َطَِعَليَِصاح  1ِ«َسخ 

فرمودند: همانا مي شنيدم رسول خدا »روايت است كه گفت:  از ابوهريره 

خداوند اراده نمود سه نفر از بني اسرائيل كه مبتال به پيسي، كچلي، و كوري شده بودند، 

 بيازمايد.

وي آنان فرستاد. ابتدا فرشته به نزد فرد اي را )در شكل و هيأت انسان( بسپس فرشته

مبتال به پيسي آمده و گفت: چه چيزي را بيشتر از همه دوست داري؟ پيسي گفت: رنگ 

از  ،گزيننددانند و از من دوري ميو پوستي زيبا و اين حالتم را كه مردم آن را ناپسند مي

 بين برود.
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و از بين رفت و رنگ و پوستي پس فرشته او را مسح كرده و حالت كثافت و آلودگي ا

 زيبا به او داده شد. فرشته به او گفت چه مالي را بيشتر دوست داري؟ پيسي گفت: 

شتر، پس شتري حامله به او داده شد و فرشته گفت: خداوند براي تو در آن بركت 

بيندازد. فرشته به نزد كچل آمده و گفت: چه چيز را بيشتر از همه دوست داري؟ گفت: 

گزينند، از بين دانند و از من دوري ميمي يبا و اين حالتم را كه مردم آن را ناپسندموي ز

كچلي او برطرف شد و مويي زيبا به او داده شد. فرشته به او  ،برود. فرشته او را مسح كرد

اي در اختيارش گفت: چه مالي را بيشتر دوست داري؟ كچل گفت: گاو، پس گاو حامله

 گذاشته شد.

 گفت: خداوند براي تو، در آن بركت بيندازد. و فرشته 

سپس فرشته به نزد كور آمده و گفت: چه چيزي را بيشتر از همه دوست داري؟ كور 

ام را به من باز گرداند تا تمام مردم را ببينم فرشته او را خواهم كه خداوند بيناييگفت: مي

 اش را به او باز گرداند. مسح كرد و خداوند بينايي

به او گفت: چه مالي را بيشتر از همه دوست داري؟ كور گفت: گوسفند، پس  فرشته

 اي به او داده شد. گوسفند حامله

)سرانجام( از زاد و ولد شتر، گاو و گوسفند، هر كدام از اين سه نفر صاحب تعداد 

اي از شتر، كچل زيادي از آنها شدند به طوري كه شخص مبتال به پيس صاحب دره

 اي از گوسفند شدند.از گاو و كور صاحب دره ايصاحب دره

اي در شكل و هيأت پيس به نزد او آمده و گفت: من مردي بينوا و چندي بعد فرشته

ام و توشه و مالي ندارم و جز به خدا و سپس كمك تو درويشم، مسافر و در راه مانده

رت زيبا و مال براي رسيدن به مقصدم اميدي ندارم. سوگند به خدايي كه اين رنگ و صو

ي آن سفرم خواهم كه شتري به من بدهي تا بوسيلهفراوان را به تو بخشيده است از تو مي

را تمام كرده و به مقصد برسم. پيس گفت: بدهي و خرج و مخارجم زياد است. فرشته 

شناسم. آيا تو همان پيس فقيري نيستي كه مردم از تو بيزار گفت: مثل اينكه تو را مي
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اكنون خداوند به تو اين همه نعمت داده است؟ پيس گفت: اين ثروت را از بودند و 

گويي خداوند تو را به حالت اولت باز ام. فرشته گفت: اگر دروغ ميبزرگانم به ارث برده

 گرداند.

پس فرشته در شكل و هيأت كچل به نزد كچل آمد. فرشته گفت: مردي بينوا و 

شه و مالي ندارم. سوگند به خدايي كه اين مو و ام و هيچ تومسافرم و در راه مانده

خواهم كه يكي از گاوهايت را به از تو مي ،صورت زيبا و مال فراوان به تو بخشيده است

ي آن سفرم را تمام كرده و به مقصد برسم. كچل گفت: بدهي و خرج من بدهي تا بوسيله

و همان كچلي نيستي كه شناسم آيا تمي و مخارجم زياد است. فرشته گفت: گويا تو را

دانستند و خداوند به تو مال فراوان بخشيد؟ كچل گفت: من مردم تو را كثيف و آلوده مي

گويي خداوند تو را به ام. فرشته گفت: اگر دروغ مياين ثروت را از بزرگانم به ارث برده

 حالت اولت باز گرداند.

مردي بينوا و مسافرم، در  سپس فرشته در شكل و هيأت كور به نزد كور آمد. و گفت:

ام و هيچ توشه و مالي ندارم سوگند به خدايي كه چشمانت را به تو باز گرداند و راه مانده

خواهم گوسفندي به من بدهي تا به سفرم ادامه داده و اين ثروت به تو بخشيد از تو مي

ند هر آنچه به مقصدم برسم. كور گفت: من كور بودم خداوند بيناييم را به من باز گردا

خواهي بگذار به خدا قسم هر قدر برداري با تو مخالفت خواهي بردار و هر آنچه ميمي

مالت را  بخشم فرشته گفت:مي خواهي ببر آن را در راه خدايهر چه مي،كنم نمي

خداوند از تو راضي و  ،نگهدار هر آينه خداوند شما را مورد امتحان و آزمايش قرار داد

 ا بر آن دو رفيق و يار تو خشم گرفته است. خشنود است ام

 خارج نمودن روح انسان 

بايست با دنيا وداع گويد كه انسان پس از پيمودن مراحل زندگي، زود يا دير مي

خداوند فرشتگاني را مأمور كشيدن روح بندگان نموده است تا به حيات دنيوي او خاتمه 

 بدهند. 
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﴿                  ﴾[22 :ةسجدال] 

گيرد سپس بسوي ي مرگ كه بر شما گماشته شده است، جان شما را ميبگو فرشته»

 .«شويدپروردگارتان باز گردانده مي

 توبيخ در عالم برزخ

َواَِِماِم ْنَِميٍِّتِيَُموُتِفَ يَ ُقوُمِبَاك يه ِفَ يَ ُقوُل:»قَالَ:ِ َأنََِّرُسوَلِاللَّه َِِعنِأَب يُِموَسىِاَْلَْشَعر يَِّ
ُِكْنَتِ ِيَ ْلَهَزان ه َِأَهَكَذا ِوُكَِّلِب ه َِمَلَكان  1ِ«َجَباَلْهَِواَِسيَِّداْهَِأْوَِنْحَوَِذل َكِإ الَّ

فرمودند: فردي نيست كه بميرد  از ابو موسي أشعري روايت است كه رسول اهلل 

ِ: او گريه كرده و بگويدوكسي براي  َِسيَِّداْه َِوا َِجَباَلْه وهمانندش)كلماتي كه معاني َوا

چارگي براي زندگان بعد از آن مرده را برساند( مگر اينكه دو فرشته مأمور بدبختي و بي

گويند: آيا تو چنين گردند كه در سينه او محكم زده و )به قصد توبيخ او( ميآن ميت مي

 بودي؟!.
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 سوم:فصل 

 فرشتگان با مؤمنين يرابطه

 دوران قبل و بعد از تولد 

هاي شرعي كنند. ادعيه و رقيهبا تولد هر نوزاد قرين شيطان و جن او را همراهي مي

شود كه فرزند در حفظ و كند و سبب ميپدر و مادر نقش مهمي را در اين قسمت ايفا مي

ت و مراقبت نمايند بنابراين از پناه خداوند قرار بگيرد. و فرشتگان الهي از او مواظب

 رسد.ي شياطين جن و انس هيچ گونه گزندي به او نميناحيه

َِعبَّاٍسِ ُهَماَعنِبن  َِعن ْ ِاللَُّه َي َِِرض  ِ:»قَاَلِقَاَلِالنَّب يُّ ِقَاَلِب اْسم  ِيَْأت َيَِأْهَلُه َِأْن َِأرَاَد ِإ َذا َِأَحَدُهْم َِأنَّ َلْو
ِا َنا َِجنِّب ْ ِاللَُّهمَّ َِيُضرَُّهِاللَّه  َِلْم ِف يَِذل َك َِوَلٌد نَ ُهَما ِبَ ي ْ ِيُ َقدَّْر ِإ ْن ِفَإ نَُّه َِرزَقْ تَ َنا َِما ِالشَّْيطَاَن َِوَجنِّْب لشَّْيطَاَن

1ِ«َشْيطَاٌنِأَبًَدا
خواست با همسرش فرمودند: اگر يكي از شما مي روايت كه پيامبر از ابن عباس 

ِاللَُّهمَِّ»همبستر شود بگويد  ِاللَّه  َِرَزقْ تَ َناِب اْسم  َِما ِالشَّْيطَاَن َِوَجنِّْب ِالشَّْيطَاَن َنا َِجنِّب ْ بنام خدا، «

فرمايي دور بگردان. اگر خداوند به خدايا شيطان را از ما و از فرزندي كه به ما عطا مي

 تواند به او ضرري برساند.آنها فرزندي ببخشد هيچگاه شيطان نمي

خوشبختي فرزندان خويش را به إذن  اينجا است كه پدر و مادر اسباب سعادت و

 2نمايند.ميخداوند مهيا كرده و شيطان را دور و فرشته را قرين و همدم آنها 

 

 

                                                                        

 2033/ كتاب الدعوات باب ما يقول اذا أتي أهله رقم صحيح بخاري -1

 مراجعه شود. 12صفحه « احكام نوزاد و فرهنگ نامها»براي توضيحات بيشتر به كتاب ما  -2



 الرَّحمن ئِكةُمَال   516

 فرشتگان مؤمنين را دوست دارند

ي ايمان به خدا و ايمان به امور غيبي كه وجود آنها از طريق خبر هر انساني در نتيجه

ي آن يعني كسب رضايت خدا و تصفيهصحيح به ما رسيده است و با اخالص در عمل )

 شود.ي محبوب خدا ميهاي شخصي و دنيوي( بندهها و آلودگياز شايبه

هاي نفساني او غلبه نمايد و هاي ديني او بر انگيزهمؤمن حقيقي آن است كه انگيزه

 هايهاي خدا را بر خواستهدنيويش پيشي گيرد و خواسته بر گامهاي گامهاي اخروي او

 مردم ترجيح دهد. نيت، قول و عمل خويش را براي خدا خالص گرداند.خود و 

هاي توحيد كامل، و به معناي منحصر كردن عبادت و استعانت اخالص يكي از ثمره

نمايد ي اين ايمان و اخالص، انسان عروج مياز پروردگار عزوجل است. در نتيجه

كند. گر چه جسمش پيدا مي عروجي ملكوتي، تا بدان جا كه نام و نشاني در آسمانها

 خاكي است اما روحي دارد كه به محبوبش رسيده است.

آنجاست كه خداوند پيك وحي )جبرئيل( را احضار نموده تا خبر مهمي را به او 

 باشد.تپد و درآرزوي آن ميخبري كه دل هر مؤمني بدان مي ،بدهد

ت خداوند بدان بنده فرا حقيقتاً بعد از ايمان و اخالص كامل بنده، زمان اعالن محب

 فرمايد:رسيده است و خداوند در ملكوت اعلي اعالم مي

ُِفالَناًِ» بُّ ِ«ا نِّيُِاح 
ي محبوبان خدا در آمده و خداوند ياور و ولي او است با اي در زمرهچنين بنده

دوستان او دوست و با دشمنان او دشمن، يار و ياور او است و كسي تاب و توان 

 زيرا: ،بل اين بنده را نداردمقاومت در مقا

ِ«َمنَِعاَدِل يَِول يًّاِفَ َقدِآَذنُتهِب الَحربِ »
اش را دوست بدارد و همچنين جبرئيل نمايد كه اين بندهخداوند جبرئيل را امر مي

 ها اعالن كند: يابد تا در سراسر عالم فرشتهمأموريت مي

بُّوُهِفَ يُِ»ِ ُِفاَلنًاِفََأح  بُّ بُُّهَِأْهُلِالسََّماء ِإ نَِّاللََّهُِيح  ِ«ِح 
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دوستش بدارند و دعاي مغفرت و  ،چه زيباست نامي كه فرشتگان آن را بخوانند

 مرحمت بر او بفرستند.

ِ»ِ:قَاَلَِرسوُلِاهلل ِِقَاَل:َِعْنِأَب يُِهَريْ َرَةِ بُّ ْبر يَلِفَ َقاَل:ِإ نِّيُِأح  َِعْبًداَِدَعاِج  إ نَِّاللََّهِإ َذاَِأَحبَّ
بَّهُُِفاَلنًِ بُُّهِِ،اِفََأح  بُّوُهِفَ ُيح  ُِفاَلنًاِفََأح  بُّ ِفَ يَ ُقوُل:ِإ نَِّاللََّهُِيح  ْبر يُلِثُمَِّيُ َناد يِف يِالسََّماء  بُُّهِج  َأْهُلِقَاَلِفَ ُيح 

ِفَ يَ ُقِو ْبر يَل ِج  َِدَعا َِعْبًدا ِأَبْ َغَض َِوإ َذا ِاَْلَْرض  ِف ي ِاْلَقُبوُل ِلَُه ِيُوَضُع ِثُمَّ ِقَاَل ُِفاَلنًاِالسََّماء  ِأُْبغ ُض ِإ نِّي ُل
ْبر يُلِثُمَِِّفَ ُيْبغ ُضهُِِقَالَِ فَأَْبغ ْضهُِ يُ ْبغ ُضُِفاَلنًاِفَأَْبغ ُضوُهِقَاَلِفَ ُيْبغ ُضونَُهِثُمَِّ اللَّهَِِإ نَِِّالسََّماءِ  ف يَِأْهلِ ِيُ َناد ي ج 

 .1«ُتوَضُعَِلُهِاْلبَ ْغَضاُءِف يِاَْلَْرضِ 

اي را دوست فرمودند: هرگاه خدا بنده اهلل روايت است كه رسول  از ابوهريره 

فرمايد: من فالني را دو ست دارم تو نيز دوستش بدار، خواند و ميبدارد جبرئيل را فرا مي

گويد: دهد و ميدارد. سپس جبرئيل در آسمان ندا سر ميپس جبرئيل نيز او را دوست مي

. اهل آسمان نيز او را دوست خداوند فالني را دوست دارد شما نيز او را دوست بداريد

اي را مورد خشم شود و هرگاه خدا بندهسپس مورد قبول اهل زمين نيز واقع مي ،دارندمي

ام تو هم فرمايد: من فالني را مورد خشم قرار دادهجبرئيل را فرا خوانده و مي ،قرار دهد

وند بر فالني خشم دهد كه خدااو را مورد خشم قرار بده سپس جبرئيل در آسمانها ندا مي

اهل زمين را  يگرفته است شما نيز بر فالني خشم بگيريد سپس خداوند بغض و كينه

 دهد.برايش قرار مي

ِ َعْنِأَب يُِهَريْ َرَةِ ِالنَّب يِّ َأنَِّرَُجاًلِزَاَرَِأًخاَِلُهِف يِقَ ْريٍَةُِأْخَرىِفََأْرَصَدِاللَُّهَِلُهَِعَلىَِمْدرََجت ه ِ» َعن 
َمٍةِتَ ُرب َُّهاِفَ َلمَّاِأََتىَِعَلْيه ِقَاَلِأَْيَنِتُر يُدِقَاَلُِأر يُدَِأًخاِل يِف يَِهذ ه ِاْلَقْريَة ِقَاَلَِهْلَِلَكَِعَلْيه ِم ْنِن عَِْمَلًكاِ

ِاللَّ ِإ لَْيَكِب َأنَّ ِقَاَلِفَإ نِّيَِرُسوُلِاللَّه  َِوَجلَّ َِعزَّ ِف يِاللَّه  ِأَنِّيَِأْحَبْبُتُه َر َِغي ْ ِاَل َِأْحَبْبَتهُِقَاَل َِكَما َِأَحبََّك َِقْد َه
ِِ.2«ف يهِ 
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فرمودند: مردي براي ديدن برادرش به  روايت است كه پيامبر از ابوهريره 

 ،اي را در مسيرش مقرر نمود هنگامي كه به او نزديك شدروستايي رفت خداوند فرشته

گفت: آيا او بر  م.خواهم برادرم را در آن روستا مالقات كنروي؟ گفت: ميگفت: كجا مي

تو حقي دارد كه قصد ادايش داري؟ گفت: خير، بلكه بخاطر خدا دوستش دارم گفت: 

همانا من پيك خداوند بسوي تو هستم كه تو را با خبر نمايم، خداوند تو را دوست دارد 

 همان طوري كه اين بنده را بخاطر او دوست داري. 

 كنندفرشتگان براي مؤمنين دعا مي

شود فرشتگان مقرب، شخص با شتن به خدا آنقدر ارزشمند است كه سبب ميايمان دا

ي مسائل اعتقادي و غيبي ايمان را شامل دعاهاي خويش قرار بدهند. البته ايمان به كليه

گردد بنابراين به مجرد شناخت خدا )اينكه خدايي وجود دارد( سبب دعاي مالئكه مي

بسياري از انسانها عبوديت خدا را با اعتقاد  گردد. چونبدون شك سبب نجات انسان نمي

گيرند. فراموش نشود كه در طول تاريخ مادي گرايان و آنهائي كه به وجود خدا اشتباه مي

اند كه در مقابل خيل عظيم بشر چيزي به به قدري كم بوده ،اندوجود خدا را انكار كرده

 آيند.نمي حساب

ي مستقيم ي عبوديت خدا از جادهسئلهليكن مردم زيادي از اين خيل عظيم در م

شوند، و اال معتقد به وجود خدا بودند ولي راه توحيد را اشتباه خارج شده و مي

گيريم كه مؤمن واقعي كسي است كه خود را ملزم به اطاعت پيمايند. بنابراين نتيجه ميمي

اشته باشند و در از اوامر خدا و رسولش دانسته و بدانها اعتقاد، ايمان و باور راسخي د

﴿ فرمايد:حقيقت چنين افرادي، مؤمنان راستينند كه خداوند در مورد آنها مي     
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و فرشتگاني كه گرداگرد عرش هستند به تسبيح و حمد خدا  فرشتگان حامل عرش»

گويند:( كنند)و مينان طلب آمرزش ميمشغولند و به او ايمان دارند و براي مؤم

پروردگارا! رحمت و دانش تو همه چيز را فرا گرفته است پس كساني را كه توبه كرده و 

كنند بيامرز و آنان را از عذاب دوزخ محفوظ بدار. پروردگارا ! آنان را از راه تو پيروي مي

ي هميشه جاويدان بهشت به همراهي صالحان از پدران و همسران و فرزندانشان، به باغها

ها همانا تو توانا و حكيم هستي. و آنان را از بدي ،اي داخل گردانكه بديشان وعده داده

اي و آن ها نگاه داري، مشمول رحمتت ساختهنگهدار، و هر كس را در آن روز از بدي

 .«رستگاري بزرگي است

 آمين گفتن فرشته بر دعاي مؤمن 

ِبنُِعْجَرةِ َِكْعب  ِقَِ َعْن َِدرََجًةِ» :ِاَلِ،قَاَلَِرسوُلِاهلل  ِاْرتَ َقَى ِفَ َلمَّا َِفَحَضْرنَا نبَ َر ِالم  ُأْحُضُروا
ينِفَ َلمَّاِنَ َزَلِقُ ْلَناِقَاَل:آم ين،ِفَ َلمَّاِاْرتَ َقَىِالدَّرََجَةِالثَّان َيَةِقَاَلِ:آم يْنِ،فَ َلمَّاِاْرتَ َقَىِالدَّرََجَةِالثَّال ثََةِقَاَل:آمِ 

َِرُسوَلِا بر يَلِعليهِالسالمُِعر َضِل يِفَ َقالَِيَا ِج  ُِكنَّاَِنْسَمُعُهِقَاَل:إ نَّ ْنَكِالَيوَمَِشْيًئاَِما ْعَناِم  ِ:هللَِلَقدَِسم 
لَُِّهِفَ َلمُِيصَِبَ ُعَدَِمْنَِأْدَرَكَِرَمَضاَنِفَ َلمِيُ ْغَفرَِلُهِقُلُتِآم ينِفَ َلمَّاَِرقَ ْيُتِالثَّان َيَةِقَاَلِبَ ُعَدَِمْنِذُك ْرَتِع ْندَِ

َِأَحَدُهَماِف َِ َِأْو ِالك َبرِع نَدُه ِقَاَلِبَ ُعَدَِمنَِأْدَرَكِأَبَ َويْه  َِرقَ ْيُتِالثَّال ثََة ْدُخاَلُهَِلمِيََِعَليَكِفَ ُقلُتِآم ينِفَ َلمَّا
ِ.1«الَجنََّةِقُلُت:ِآم ين

دستور دادند منبر آورده شود، پس  روايت است كه رسول اهلل  از كعب بن عجره 

ي دوم كه يك پله باال رفت گفت: آمين، و با باال رفتن به پلهآورديم. هنگاميما منبر را 

كه از منبر پايين آمد، گفتيم ي سوم نيز آمين گفت. زمانيگفت: آمين، و با باال رفتن به پله

اي رسول خدا ما امروز از شما سخني شنيديم كه تاكنون نشنيده بوديم، فرمودند: همانا 
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آمده و گفت: )از رحمت خدا( دور گردد كسي كه رمضان را دريابد جبرئيل به نزد من 

ي دوم باال رفتم فرمود: )از كه به پله ولي مورد بخشش قرار نگيرد. گفتم: آمين، و هنگامي

رحمت خدا( دور گردد كسي كه نام تو در حضور او آورده شود و بر تو صلوات نفرستد. 

اال رفتم فرمود: )از رحمت خدا( دور گردد كسي كه به پله سوم بگفتم: آمين، و هنگامي 

وارد بهشت  كه پدر و مادرش يا يكي از آن آنها را در سن پيري دريابد ولي به سبب آنها

 نگردد. گفتم: آمين.

يه ِب َظْهر ِاْلَغْيبِ »َكاَنِيَ ُقوُل:انَِّالنَّب يَِّ الدَّْرَداءَِعنِأَب ي َخ  َِل  ِاْلُمْسل م  ُمْسَتَجابٌَةِع ْنَدَِِدْعَوُةِاْلَمْرء 
ْثٍلِ يه ِب َخْيٍرِقَاَلِاْلَمَلُكِاْلُموَكَُّلِب ه ِآم يَنَِوَلَكِب م  َخ  ُِكلََّماَِدَعاَِل  ه َِمَلٌكُِموَكٌَّل ِ.1«رَْأس 

فرمودند: دعاي پنهاني كه شخص براي برادر  روايت است كه پيامبر از أبودرداء 

اي مقرر است كه بر رد زيرا در كنارش فرشتهگيكند مورد استجابت قرار ميمسلمانش مي

گويد آمين و گويد هر زماني كه دعاي خيري براي او نمود فرشته ميدعايش آمين مي

 براي تو همانند آن.

زماني كه آرزو داشتند دعايشان مستجاب  ،به همين دليل در گذشته انسانهاي مؤمن

نمودند را براي برادر مسلمانشان مي همان دعاي خير ،آنها برآورده شود يگردد و خواسته

گويد دعا مقبول درگه خداوند منان كردند چون فرشته در جواب او آمين ميو اظهار مي

گيرد. بنابراين هم طلبش مورد اجابت قرار گرفته و هم دعاي خيري براي برادر قرار مي

آيد حساب ميمسلمانش نموده است پس دعا براي ديگران در اصل دعا براي خود انسان ب

 كه در درگاه خداوند به قبوليت نزديكتر است.

 كنددعاي فرشتگان براي كسي كه انفاق مي

ِ ِ:ِ»قَاَل،ِقَاَلَِرُسوُلِاللَّه َِِعْنِأَب يِالدَّْرَداء  َهاَِمَلَكان  ِبُع َثِب َجْنَبتَ ي ْ ِإ الَّ َماِطََلَعْتَِشْمٌسَِقطُّ
َِأْهَلِاَْلَرِْ ُِيْسم َعان  َِكثُ َرِيُ َناد يَان  ٌرِم مَّا ِيَاِأَي َُّهاِالنَّاُسَِهُلمُّواِإ َلىِرَبُِّكْمِفَإ نََِّماَِقلَِّوََكَفىَِخي ْ ِالث ََّقَلْين  ِإ الَّ ض 
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ِا ِإ الَّ َِأْهَلِاَْلَْرض  َعان  ُِيْسم  ِيُ َناد يَان  َهاَِمَلَكان  ِبُع َثِب َجْنَبتَ ي ْ ِإ الَّ اللَُّهمَِِّلث ََّقَلْينِ َوأَْلَهىَِواَلِآَبْتَِشْمٌسَِقطُّ
ًكاَِمااًلِتَ َلًفا ُِمْمس  ُِمْنف ًقاَِخَلًفاَِوَأْعط  ِ.1«َأْعط 

كند مگر فرمودند: خورشيد طلو ع نمي روايت است كه رسول اهلل از ابو درداء 

شوند، كه ندا زده و به گوش تمام اهل اينكه دو فرشته در صبحگاه و شامگاه فرستاده مي

ه: اي مردم بشتابيد بسوي پرودگارتان؛ همانا روزي كم رسانند كزمين مگر جن و انس مي

كند و كفايت كننده بهتر است از اينكه زياد و مشغول كننده باشد، و خورشيد غروب نمي

زنند: شود كه ندا ميمگر اينكه در صبحگاهان و شامگاهان دو فرشته فرستاده مي

جايگزين نما، و مال پروردگارا! هر چه زودتر براي شخص انفاق كننده مال ديگري 

 كند را تلف كن.شخصي كه انفاق نمي

ِأَب يُِهَريْ َرةَِِ ِاهللَِِعْن َِرسوُل ِقَاَل ،ِ ِ:»ِ قَاَل ِيَنز الن  ِا الََِّمَلكان  ِف يه  ِالع باَد ُِيصب ُح ِم نِيَوٍم َما
ُِمنف ًقاَِخَلفاً، كاًِتَ َلفاًِيَ ُقوُلِاْلَخرِاَللَُّهمَِّوَِِفَ يَ ُقولَِاَحُدُهَماِاَللَُّهمََِّاعط  ُِممس  ِ.2«َاعط 

 ،فرمودند: هيچ صبحي نيست براي بندگان روايت است كه پيامبر از ابوهريره 

گويد: پروردگارا! براي انفاق كننده آيند. يكي از آنها ميمگر اينكه دو فرشته فرود مي

 كند تلف كن.گويد: پروردگارا! مال كسي را كه انفاق نميعوض بده، و دومي مي

 ه با متواضعين و شاكرينمالئك

ِ ِاهلل  َِعنَِرُسول  َِعنُهَما ِاهلُل َي ِْبنَِعبَّاٍسَِرض  ِ َعن  ِب َيد ِ»قَاَل: َِحَكَمٌة ه  ِف يِرَأس  ِإ الَّ ِآَدم ي  ِم ْن َما
:َِضْعَِحَكَمتَِ :ِاْرَفْعَِحَكَمَتُهِ،َوإ َذاَِتَكب ََّرِق يَلِل ْلَمَلك   3«هَُِمَلٍكِ،فَإ َذاِتَ َواَضَعِق يَلِل ْلَمَلك 
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فرمودند: هيچ آدمي نيست  از ابن عباس رضي اهلل عنهما روايت است كه رسول اهلل

اي باالي سرش سپرده شده است، پس مگر اينكه فرزانگي و دانايي او به دست فرشته

شود شخصيت و مي هنگامي كه انسان از خود فروتني نشان داد به آن فرشته گفته

فرزانگي و  ،شودكه تكبر ورزيد به آن فرشته گفته مي فرزانگي او را باال ببر و هنگامي

 شخصيتش را پايين بياورد. 

ِ َِيَساٍر ِْبن  َِعطَاء  َِِعْن ِاللَّه  َِرُسوَل َِمَلَكْين ِ:»ِقَاَلَِِأنَّ ِتَ َعاَلىِإ لَْيه  ِبَ َعَثِاللَُّه َِمر َضِاْلَعْبُد إ َذا
َِوَجلَِّفَ َقاَلِاْنظَُراَِماَذاِيَ ُقوُلِل ُعوَّاد ه ِفَإ ْنِهُِ َِرفَ َعاَِذل َكِإ َلىِاللَّه َِعزَّ َِوأَثْ َنىَِعَلْيه  َدِاللََّه َوِإ َذاَِجاُءوُهَِحم 

َِأْنِأُْبدِ  َِشَفْيُتُه َِوإ ْنِأَنَا ِاْلَجنََّة َلُه َِأْنُِأْدخ  ِتَ َوف َّْيُتُه ِإ ْن ِفَ يَ ُقوُلِل َعْبد يَِعَليَّ َِأْعَلُم ًراِم ْنَِوُهَو َِلْحًماَِخي ْ َلِلَُه
ًراِم ْنَِدم ه َِوَأْنُِأَكفَِّرَِعْنُهَِسيَِّئات هِ َلْحمِ   1«ه َِوَدًماَِخي ْ

اي بيمار فرمودند: هنگامي كه بنده روايت است كه رسول اهلل از عطاء بن يسار 

فرمايند: نگاه كنيد كه به عيادت دو فرشته پيش او فرستاده و مي شد خداوند 

مدند اگر حمد و ثناي خدا گفت، آن دو گويد؟ هنگامي كه نزد او آكنندگانش چه مي

برند، ) در حالي كه خود خدا داناتر است( پس خداوند فرشته گفتارش را براي خدا مي

فرمايند بر من است اگر او را ميراندم او را وارد بهشت كنم، و اگر اورا شفا دادم مي

 كنم.نمايم و گناهان او را محو گوشت و خون بهتري جايگزين گوشت و خونش 

َِوأَب يَِمْسُعودُِحَذيَفةََِِعنِْ  ٍ ِِ َِمَلُكِِرَُجالًِِإ نَِِّ:»ِقَااَلِ،قَاَلَِرُسوُلِاهلل  َلُكمِأَتَاُه َِكاَنِقَ ب ْ م مَّن
ِل يَ ْقب َضِنَ ْفَسُهِ ْلَتِم نَِخيٍرِ؟ِقَاَل:َِماَِأْعَلُمِقَاَلَِلُه:ِأُْنظُْرِِفَ َقالَِالَموت  ًئاِ:َِماَِأعَلُمَِشيِْقَالََِلُه:َِهلَِعم 

ُِكنُتِأُبَاي ُعِالنَّاسَِ رَُِِأَحار فُ ُهموََِِغيَرِأَنِّي َرِفََأْدَخَلُهِوَِِفَأُنظ ُرِالُمْعس   2«الَجنَّةَِِاهللُِأََتَجاَوُزَِعن ِالُموس 

ملك الموت به نزد  :فرمودند حذيفه و ابو مسعود روايت است كه رسول اهلل  از

آيا عمل نيكي انجام  :به او گفت .يدرا قبض روح نما اومردي از امتهاي گذشته آمده تا 
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دانم مگر گفت: چيزي نمي مرد .گفت: بياد آور الموتاي؟ مرد گفت: خير، ملك داده

)كه به من  به تنگدست ونمودم خريد و فروش كرده و كسب درآمد مي مردم اينكه با

را وارد  پس خداوند او كردم،چيز گذشت ميدادم و از انسان بيمهلت مي بدهكار بود.(

  نمود. بهشت

 فرستندفرشتگان بر مؤمنين درود مي

 كنند.و مؤمنين دعاي رحمت و مغفرت مي مالئكه براي پيامبر

﴿                            ﴾ 
 [22 :حزابألا]

فرستند اي مؤمنان شما هم بر او درود درود مي همانا خداوند و فرشتگان بر پيامبر»

 . «بفرستيد و چنان كه بايد سالم بگوييد

﴿                

                   ﴾ [حزابألا :

40-42] 

اي مؤمنان! خدا را بسيار ياد كنيد، و صبحگاه و شامگاه به تسبيح و تقديس او »

تا شما را از  فرستندبپردازيد، او كسي است كه خود و فرشتگانش بر شما درود مي

هاي )كفر و ضاللت( بيرون آورده و به نور )ايمان و هدايت( برساند و خدا تاريكي

 .«پيوسته نسب به مؤمنان مهربان بوده است

ِ ِاللَّه  َِرُسوَل َِأنَّ ِأَب يه  َِعْن ِأَب يِطَْلَحَة ِْبن  ِاللَّه  ُِعبَ ْيد  هِ  َعْن ِيُ َرىِف يَِوْجه  َِوالسُُّروُر َِذاَتِيَ ْوٍم َِجاَء
يَكِ»ِفَ َقاُلواِيَاَِرُسوَلِاللَّه ِإ نَّاِلَنَ َرىِالسُُّروَرِف يَِوْجه َكِفَ َقاَل:ِ إ نَُّهِأَتَان يَِمَلٌكِفَ َقاَلِيَاُِمَحمَُّدَِأَماِيُ ْرض 
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َِصلَّْيُتَِعَلْيهِ  ِاَلُِيَصلِّيَِعَلْيَكَِأَحٌدِم ْنُِأمَّت َكِإ الَّ ِيَ ُقوُلِإ نَُّه َِوَجلَّ ِرَبََّكَِعزَّ َِعَلْيَكَِِأنَّ َِواَلُِيَسلُِّم َعْشًرا
َِسلَّْمُتَِعَلْيه َِعْشًراِقَاَلِبَ َلى 1ِ«َأَحٌدِم ْنُِأمَّت َكِإ الَّ

آمد در حالي كه  ها رسول خدا از ابوطلحه روايت است كه در يكي از روز

! بدرستي ما  شد، پس صحابه گفتند: اي رسول خدا خوشحالي در صورتش ديده مي

اي نزد من آمد پس گفت: اي فرمود: همانا فرشته بينيم؟!شحالي ميدر صورت تو خو

فرمايند: فردي از امتت بر تو درود گردي به اينكه پروردگارت ميآيا راضي نمي محمد 

فرستم و احدي از امتت بر تو سالم فرستد مگر اينكه ده مرتبه بر او درود مينمي

 فرستم؟ميفرستد مگر اينكه ده مرتبه بر او سالم نمي

 شودميگان كارهايي كه سبب درود فرشت

 الف( معلم خير
علم و دانش يكي از ارزشهاي بلند و برتر رسالت اسالم است و زندگي مادي و 

ي فضل و برتري معنوي، دنيوي و اخروي انسان بر اساس آن قرار داده شده، علم وسيله

ديگر را در اختيار قرار داده تا  انسان بر ساير مخلوقات است و با تعليم و تعلم مخلوقات

 ،كند كه مخلوقاتي همانند مالئكهسود و نفعي ببرد و اين تسخير تا جايي ارتقاء پيدا مي

افراشته و صبحگاهان و شامگاهان از خداوند بر نردبان دعايشان را به سوي آسمان

 خواهند.رحمات بي پايانش را براي اين فرد مي

ِ ِأَُماَمَة ِأب ي َِِأنََِِّعن ِالل ه َِحتَّىِ» :قَالَِ َرسوَل يَن َِواَْلََرض  ِالسََّمَوات  َِوَأْهَل َِوَماَلئ َكَتُه ِاللََّه إ نَّ
رَِ ِاْلَخي ْ ِالنَّاس  2ِِ« النَّْمَلَةِف يُِجْحر َهاَِوَحتَّىِاْلُحوَتِلَُيَصلُّوَنَِعَلىُِمَعلِّم 
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نش و اهل آسمان و فرمودند: همانا خداوند و فرشتگا كند پيامبرابوامامه روايت مي 

دهد درود زمين حتي مورچه در سوراخ خود و ماهي، براي معلمي كه به مردم خير ياد مي

 فرستند.مي

 فرستنددرود مي كساني كه بر پيامبرب( 
ِرَب يَعَةِ ِِ َِعْنِالنَّب يَِعْنَِعام ر ِْبن  ِِِّ:َِصلَّْتَِعَليِْ»قَاَل ِإ الَّ ه ِاْلَماَلئ َكةَُِماِم ْنُِمْسل ٍمُِيَصلِّيَِعَليَّ

ِفَ ْلُيق لَِّاْلَعْبُدِم ْنَِذل َكَِأْوِل ُيْكث رِْ 1ِ«َماَِصلَّىَِعَليَّ
فرستد اي بر من صلوات نميفرمودند: بنده از عامر بن ربيعه روايت است كه پيامبر

كنند پس بنده كم يا فرستد براي او دعا ميمگر اينكه مالئكه تا زماني كه بر من درود مي

 ود بفرستد.زياد در

كنند و يعني هر چه انسان بيشتر درود بفرستد مالئكه هم دوردهايشان را بيشتر مي

اي در كنار شايسته است انسان مؤمن در درود فرستادن كوتاهي نورزد. و خداوند فرشته

 برساند. موكل نموده تا خبر صلوات مردم را به پيامبر قبر پيامبر

،ِب َأنَِّاهلَلِوَكََّلِب يَِمَلكاًِ:ِ»ِقَاَل،ِقَاَلَِرُسوُلِاهلل ِ َعنِأَب يَِبكر ِالصِّدِّيَقِ َأكث ُرواِالصَّالَةَِعليَّ
َِصلَّ ِبُنُِفالٍن ُِفاَلن  ُِمَحمَّدِإنَّ ِل يَِذل َكِاْلَمَلك:ِيَا ِرَُجٌلِم نِاُمَّت يِقَاَل َِصلَّيَِعَليَّ ِقَبر ي،ِفَإ َذا يِع نَد

ِ 2«َعَليَكِالسَّاَعة
فرمودند: بر من درود و صلوات زياد  روايت است كه پيامبر يق از ابوبكر صد

اي را كنار قبر من مأمور نموده هنگامي كه فردي از امتم بر بفرستيد همانا خداوند فرشته

فالني پسر فالني در چنين ساعتي  گويد: اي محمدميمن درود فرستد آن فرشته به من 

 بر تو صلوات فرستاد. 
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 خورند ي ميج( كساني كه سحر
باشد گرچه انسان براي تقويت بدن از غذا استفاده مي خوردن سحري از سنت پيامبر

 شود فرشتگان بر او صلوات بفرستند. كند ولي همين غذا خوردن سبب ميمي

ُِعَمرٍِ ِاْبن  1ِ«يِاْلُمَتَسحِّر ينََِماَلئ َكَتُهُِيَصلُّوَنَِعلَِوَِِا نَِّالَلَهِتَ َعاَلي»قَاَل:َِِأنََِّرُسوَلِاهلل ِ َعن 
 ها برايفرمودند: همان خداوند متعال و فرشته روايت است كه پيامبر از ابن عمر 

 كنند. خورند دعا ميكساني كه سحري مي

خوريم تا نيرو يافته و بتوانيم روزه هر چند ما سحري را جهت تقويت بدن خويش مي

اي اين غذا كه بخاطر اوست اجر و خود را كامل كنيم ليكن خداوند به فضل و كرمش بر

 ثواب در نظر گرفته است. 

 خوابد د( فردي كه با وضو مي
ِ ُِعَمٍر ِاْبن  َِِعن  ِاهلل  َِرسوُل ِقَاَل ِالَِيسَتيق ُظِ:ِ»قَاَل، َِمَلٌك عار ه  ِف يِش  ِبَاَت ِطَاه رًا َمنِبَاَت

قَالِاْلَمَلُكِاَللَُّهمَِّاْغف رِلِ  ِا الَِّ 2ِِ«َعبد َكُِفالناً،ِفَإ نَُّهِبَاَتِطَاه راًَِساَعًةِم َنِاللَّيل 
فرمودند: كسي كه شب را با وضو بخوابد در  روايت است كه پيامبر از ابن عمر

شود اي از شب بيدار نمياي بين او و لباس زيرينش قرار گرفته و لحظهطول شب فرشته

را او با وضو خوابيده ات را ببخش زيگويد: پروردگارا ! فالن بندهمگر اينكه فرشته مي

 است.
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 روند مي هـ( كساني كه به مالقات بيماران
َِصلَّىَِعَلْيه ِ»يَقول:ِِقَاَل:َِسم عُتَِرسولِاهللِِعنِعَليِ َماِم ْنُِمْسل ٍمِيَ ُعوُدُِمْسل ًماُِغْدَوًةِإ الَّ

ِصَِ يًَّةِإ الَّ َيَِوإ ْنَِعاَدُهَِعش  ُعوَنِأَْلَفَِمَلٍكَِحتَّىِيُْمس  ُعوَنِأَْلَفَِمَلٍكَِحتَّىُِيْصب َحِوََكاَنَِلهَُِسب ْ لَّىَِعَلْيه َِسب ْ
1ِ«َخر يٌفِف يِاْلَجنَّة

فرمودند: هر مسلماني كه به  روايت است كه گفت شنيدم رسول اكرم  از علي

وقت صبح به عيادت بيماري رود هفتاد هزار فرشته تا شب در حق او دعاي مغفرت 

فرشته تا صبح در  هفتاد هزار به عيادت بيماري رود امگاهكنند و هر مسلماني كه شمي

كنند و عالوه بر اين خداوند باغي از باغهاي بهشت را به او مغفرت مي حق او دعاي

 اختصاص خواهد داد. 

 دعاها و درودهاي مالئكه براي نمازگزاران 

زنند و نميباشند و هرگز از اوامر خداوند سرباز فرشتگان از بندگان مطيع خداوند مي

باشند بندگان مخلص، مطيع و مؤمن خاصتاً نماز چون خودشان مطيع اوامر خداوند مي

احاديث متعددي روايت شده كه آنها بر نماز گزاراني كه قصد  دارند.گزاران را دوست مي

ي نماز دارند تا اتمام نماز و بعد از آن صلوات و درود فرستاده و ايشان را و اراده

 نند. كهمراهي مي

 الف( زماني كه در انتظار نماز جماعت هستند
َصاَلُةِِ:قَاَلِقَاَلَِرُسوُلِاللَّه َِِعْنِأَب يُِهَريْ َرَةِ:ِ»قَاَل:ِقَاَلَِرُسوَلِاللَّه ِ َعْنِأَب يُِهَريْ َرَةِ

ِف يَِجَماَعٍةِتَز يُدَِعَلىَِصاَلت ه ِف يِبَ ْيت ه َِوَصاَلت ه ِف يُِسوق ه ِب ضِْ َِأَحَدُهْمِالرَُّجل  ًعاَِوع ْشر يَنَِدرََجًةَِوَذل َكَِأنَّ
ِالصَّاَلَةِ ِالصَّاَلُةِاَلِيُر يُدِإ الَّ َهُزُهِإ الَّ َدِاَلِيَ ن ْ فَ َلْمَِيْخُطَِخْطَوًةِإ َذاِتَ َوضََّأِفََأْحَسَنِاْلُوُضوَءِثُمَِّأََتىِاْلَمْسج 

َِعْنُهِب َهاِخَِ ِرُف َعَِلُهِب َهاَِدرََجٌةَِوُحطَّ َِكاَنِف يِالصَّاَلة ِإ الَّ َد َدِفَإ َذاَِدَخَلِاْلَمْسج  ط يَئٌةَِحتَّىِيَْدُخَلِاْلَمْسج 
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ِفِ  َِصلَّى ِالَّذ ي ه  َِمْجل س  ِف ي َِداَم َِما َِأَحد ُكْم َِعَلى ُِيَصلُّوَن َِواْلَماَلئ َكُة َِتْحب ُسُه ِه َي ِالصَّاَلُة َِكاَنْت يه َِما
1ِ«اْغف ْرَِلُهِاللَُّهمَُِّتْبَِعَلْيه َِماَِلْمِيُ ْؤذ ِف يه َِماَِلْمُِيْحد ْثِف يهِ ِيَ ُقوُلوَنِاللَُّهمَِّاْرَحْمُهِاللَُّهمَِّ

فرمودند: نماز جماعت بر نماز فردي و  روايت است كه پيامبر  از ابوهريره 

تنهايي انسان در منزل و دكانش، بيست و اندي برتري دارد و هر يك از شما به خوبي 

دارد مگر ايد و هدفي جز نماز نداشته باشد هيچ قدمي بر نميوضو بگيرد و به مسجد بي

بخشد گيرد و گناهي از گناهانش را مياينكه خداوند ثواب و مقامي را برايش در نظر مي

رسد و وقتي به مسجد رسيد آن مدتي كه بخاطر نماز در مسجد باقي تا به مسجد مي

ماني كه از جايگاه نمازش كه در آن شود و تا زمي مانده باشد )ثواب( نماز برايش حساب

گويند خداوندا او را رحم كن و كنند و ميبرايش دعا مي نماز خوانده بلند نشود فرشتگان

 اش را بپذير. تا وقتي كه وضويش باطل نشده اين دعا ادامه دارد.ببخشاي و توبه او را

 ها بر صف اول سالم و درود فرشتهب( 

ِقَاُلواِيَاِ:ِ»،ِقَاَلَِرسوُلِاهلل ِقَالََِِعنِأَب يِأَُماَمةِ ِاَْلَوَّل  إ نَِّاللََّهَِوَماَلئ َكَتُهُِيَصلُّوَنَِعَلىِالصَّفِّ
َِرُسولَِ ِيَا ِقَاُلوا ِاَْلَوَّل  َِعَلىِالصَّفِّ ُِيَصلُّوَن َِوَماَلئ َكَتُه ِاللََّه ِإ نَّ َِوَعَلىِالثَّان يِقَاَل ِاللَّه  َِوَعَلىَِرُسوَل ِاللَّه 

2ِ«قَاَلَِوَعَلىِالثَّان ي.ِالثَّان ي
فرمودند: همانا خداوند و فرشتگان بر  از أبي أمامه روايت است كه رسول اهلل ِ

و همچنين بر صف دوم؟  گفتند: اي رسول خدا  فرستند صحابه صف اول درود مي

گفتند: و بر صف  فرستند صحابه فرمودند: خداوند و فرشتگان بر صف اول درود مي

ِفرمودند و بر صف دوم. بردوم؟ پيام
ِ َِسم عُتِالنَّب يَّ ِقَاَل يرِرضيِاهللِعنهما َِبش  َِوَماَلئ َكَتهُِ»يَ ُقوُل:ِ عنِنُعَمانِبن  َِوَجلَّ َِعزَّ ِاللََّه إ نَّ

ِاَْلَول َِأْوِالصُُّفوف  ِاَْلَوَّل  1ِ«ُيَصلُّوَنَِعَلىِالصَّفِّ
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و مالئكه بر  : خداوندفرمودند كند كه پيامبرروايت مي از نعمان بن بشير 

 2فرستند.صف اول يا صفهاي اول درود مي

 كنندكساني كه جاهاي خالي بين صفها را پر ميج( 

َعْنَِعائ َشَةِقَاَلْتِقَاَلَِرُسوُلِاللَّه ِ ُلوَنِالصُُّفوَفِ»ِ:ِ ٍ  ِاللََّهَِوَماَلئ َكَتُهُِيَصلُّوَنَِعَلىِالَّذ يَنَِيص  إنَّ
3ِ«َرفَ َعُهِاللَُّهِب َهاَِدرََجةًَِوَمْنَِسدَِّفُ ْرَجًةِ

فرمودند: همانا خداوند و مالئكه بر كساني كه  از عائشه روايت است كه پيامبر 

فرستند كنند( درود ميكنند )كساني كه جاهاي خالي بين صفها را پر ميصفها را وصل مي

را باال و كسي كه جاي خالي موجود در صفي را پر كند خداوند بخاطر آن يك درجه او 

 برد.مي

اي بين افراد نباشد زيرا سبب دوري نماز گزاران عزيز بايد دقت داشته باشند كه فاصله

نمايد درجات او را ها را پر ميگردد و خداوند فردي را كه اين فاصلهقلبها و اختالف مي

 برد.در بهشت باال مي
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باشد داراي ضعف در بر فرستاده شدن صلوات و درود فرشتگان بر نمازگزاران سمت راست امام مي

اما امام  -4233رقم  230/ 0باشد. نك :سنن بيهقي الكبري متن بوده و با اين لفظ محفوظ نمي

فرين و قصرهاباب استحباب يمين اإلمام رقم المسا ةمسلم رحمه اهلل در صحيح خود در كتاب صال

ِاللَّهِ» كند كه ايشان فرمودند:روايت مي از براء بن عازب  232 َناَِخْلَفَِرُسول  َناُِِكنَّاِإ َذاَِصلَّي ْ َأْحَبب ْ
ين هِ  خوانديم دوست داشتيم در سمت راست نماز مي هرگاه پشت سر رسول اهلل  «َأْنَِنُكوَنَِعْنَِيم 

توان مستحب بودن نماز گذاردن در مي ار بگيريم.كه از اين عمل أصحاب رسول اهللايشان قر

 باشد. سمت راست امام را استنباط نمود كه باب بندي امام مسلم نيز حاكي از همين مطلب مي
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 مانندد( كساني كه بعد از نماز در جايگاه خويش مي
ِأَبِ  ِِيُِهَريْ َرةَِعْن ِاللَّه  َِرُسوَل ِيَ ْنَتظ ُرِ»قَاَل:َِِأنَّ ُه ِف يُِمَصالَّ َِكاَن َِما ِف يَِصاَلٍة ِاْلَعْبُد ِيَ َزاُل اَل

1ِ«َِحتَّىِيَ ْنَصر َفَِأْوُِيْحد ثَِ الصَّاَلَةَِوتَ ُقوُلِاْلَماَلئ َكُةِاللَُّهمَِّاْغف ْرَِلُهِاللَُّهمَِّاْرَحْمهُِ
فرمودند: بنده در نماز است تا وقتي در  كه رسول اهلل  روايت است از ابوهريره 

باشد و فرشتگان)در حق او( تا وقتي از ي نماز ميمصالي خويش در انتظار إقامه

گويند: پروردگارا ! او را ببخش و مورد جايگاهش بلند نشده يا بي وضو نشده است، مي

 رحمتت قرار بده. 

همين روايت آمده مردي از  باشد زيرا دربه معناي بي وضوئي مي «ُيحد ث»تذكر: 

 سؤال كرد حدث چيست؟ فرمود: خروج هوا از شكم. ابوهريره

 گزارندمي هـ( فردي كه لشكريان خداوند پشت سر او نماز
ّيِ ِالَفار س  ِ َعنَِسْلَمان  ِ»ِ: قَاَلِ،قَاَلَِرُسوُلِاهلل  ِق ي  َِكاَنِالرَُّجُلِب َأرض  ِالصَّال،إَذا ُةَِفَحاَنت 

ْدَِماًءَِفلَيتَ َيمَّمِفَإ ْنَِأقَاَمَِصلَّىَِمَعُهَِمَلَكاُهَِوإ نَِأذََّنَِوَأقَاَمَِصلَّىَِخْلَفُهِم ْنُِجن ُِ،َفلَيتَ َوّضْأِ ْود ِاهلل ِفَإ نَِلمَِيج 
2ِ«َماِالِيُ َرىَِطَرفَاُه.

فرمودند: هنگامي كه شخصي وارد سر زمين  كند پيامبرروايت مي سلمان فارسي

خالي گرديد و وقت نماز رسيد وضو بگيرد و اگر آبي نيافت تيمم نمايد و  خشك و

آورند و اگر اذان داد مي زماني كه نماز را شروع نمود دو فرشته همراهش با او نماز را بجا

 آورند.و اقامه نمود پشت سر او لشكريان خداوند كه هيچ نهايتي ندارند نماز را بجا مي
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 با نمازگزاران « آمين»ن همراهي فرشتگان در گفت

ِ ُِهَريْ َرَة ِأَب ي ِ َعْن ِاللَّه  َِرُسوَل َِِأنَّ َمامُِ»قَاَل: ِاْْل  ِقَاَل ﴿ِإ َذا      

﴾َِِمِمِ «ِآم ين»فَ ُقوُلوا 1ِ«ْنَِذنْب هِ فَإ نَُّهَِمْنَِواَفَقِقَ ْوُلُهِقَ ْوَلِاْلَماَلئ َكة ُِغف َرَِلُهَِماِتَ َقدَّ

﴿ فرمودند: وقتي كه امام روايت است كه پيامبر از أبوهريره     

   ﴾  گويند بگوئيد براستي كه فرشتگان نيز آمين مي« آمين»را گفت شما

رار اش مورد بخشش قو كسي كه آمين او با آمين فرشتگان همراه گردد گناهان گذشته

 گيرد.مي

 فضل مونس مسجد

ِأَب ي َِعْن ُِِهَريْ َرَة ِالنَّب يِّ ِ َعن  َِغابُواِ»قَاَل: ِإ ْن ُِجَلَساُؤُهْم ِاْلَماَلئ َكُة َِأْوتَاًدا د  ِل ْلَمَساج  إ نَّ
ِ َِأَعانُوُهْم ِف يَِحاَجٍة َِكانُوا َِوإ ْن َِعاُدوُهْم َِمر ُضوا َِوإ ْن ِيَ ْفَتق ُدونَ ُهْم َِجل يُسِالَِِْوقَاَل َِعَلىَِثاَلث  د  َمْسج 

َِكل َمٍةُِمْحَكَمٍةَِأْوِرَْحَمٍةُِمْنَتَظَرةٍِ َصاٍلَِأٍخُِمْستَ َفاٍدَِأْو 2ِ«خ 
همانا براي مسجد مرداني دل  فرمودند: روايت است كه رسول اهلل  از ابوهريره 

بسته به آن )كه زياد به مسجد رفت وآمد دارند( وجود دارند كه مالئكه همنشينان ايشان 

پردازند و اگر بيمار شدند به باشند، اگر به مسجد نيامدند به جستجوي آنها ميمي

  شتابند.روند و اگر مشكلي داشتند به ياري و مددشان ميعيادتشان مي

باشد برادري از او استفاده خصلت مي و فرمودند: شخص نشسته در مسجد داراي سه

 باشد.كه در انتظار رحمت و مغفرت ميگويد يا اينبرد يا سخني حكيمانه و بجا ميمي
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 اجتماع فرشتگان در وقت نماز صبح و عصر

ِأَب ي َِعْن ِ ُهَريْ َرَة ِاللَّه  َِرُسوَل ِ َأنَّ ِب الن ََّهار ِ»قَاَل: َِوَماَلئ َكٌة ِب اللَّْيل  َِماَلئ َكٌة ِف يُكْم يَ تَ َعاقَ ُبوَن
َِوَصاَلة ِاْلعَِ ِيَ ْعُرُجِالَّذ يَنِبَاُتواِف يُكْمِفَ َيْسأَلُُهْمِرَب ُُّهْمَِوُهَوَِأْعَلُمِب ه مَِِْوَيْجَتم ُعوَنِف يَِصاَلة ِاْلَفْجر  ِثُمَّ ْصر 

َناُهْمَِوُهْمُِيَصلُّونَِ 1«َكْيَفِتَ رَْكُتْمِع َباد يِفَ يَ ُقوُلوَنِتَ رَْكَناُهْمَِوُهْمُِيَصلُّوَنَِوأَتَ ي ْ
ِ

در شب و در روز به فرمودند: فرشتگاني  روايت است كه پيامبر از أبوهريره 

شوند سپس آيند و در نماز صبح و عصر جمع مينوبت و پشت سر هم به ميان شما مي

روند و خداوند در حالي كه به همه اند باال ميفرشتگاني كه شب را در ميان شما گذرانده

گويند: ترك كرديم آنها را پرسد بندگانم را چگونه ترك كرديد؟ ميآگاه است از آنها مي

 گزاردند.خواندند و نزدشان رفتيم در حالي كه نماز ميحالي كه نماز مي در

 مجالس محبوب فرشتگان

 مساجد  -5
ي شوند چون مساجد خانهها بوده و در آنجا جمع ميمساجد هميشه محبوب فرشته

 آيد و قبالً به آن اشاره شد.خدا بحساب مي

 هاي ذكرمجالس علمي و حلقه -1
ِأَب يُِهَري ِْ َِعْن ِ َرَة ِاللَّه  َِرُسوُل ِقَاَل َِأْهَلِ:ِ»قَاَل ِيَ ْلَتم ُسوَن ِف يِالطُُّرق  ِيَُطوُفوَن َِماَلئ َكًة ِل لَّه  إ نَّ

،ِتَ َناَدْوا:َِهُلمُّواِإ َلىَِحاَجت ُكْم،ِقَاَلِفَ َيُحفُّونَ ُهْمِب َأْجن َحت ه ْمِإ َلىِالذِّْكر ِفَإ َذاَِوَجُدواِقَ ْوًماِيَْذُكُروَنِاللََّهِ
ِرَب ُُّهْمِ ِفَ َيْسأَُلُهْم نْ َيا،ِقَاَل ِالدُّ ِيَ ُقوُلوَن:ُِيَسبُِّحوَنَك،ِِ-السََّماء  ِيَ ُقوُلِع َباد ي؟ِقَاَل ُهْم:َِما ن ْ َِأْعَلُمِم  َوُهَو

ِ َِواللَّه  ِاَل ِفَ يَ ُقوُلوَن: ِرََأْون ي؟ِقَاَل َِهْل ِفَ يَ ُقوُل: ِرََأْوَك.ِقَاَلَِوُيَكب ُِّروَنَك،َِوَيْحَمُدوَنَكَِويَُمجُِّدوَنَكِقَاَل َما
يًدا َِلَكَِتْمج  َِوَأَشدَّ َِلَكِع َباَدًة، َِأَشدَّ َِكانُوا ِرََأْوَك َِلْو ِيَ ُقوُلوَن: ِرََأْون ي؟ِقَاَل ِوََكْيَفَِلْو َوَتْحم يًداِِفَ يَ ُقوُل:

ِقَِ ِاْلَجنََّة. َِيْسأَُلوَنَك ِقَاَل َِيْسأَُلون ي؟! َِفَما ِيَ ُقوُل: ِقَاَل َِتْسب يًحا. َِلَك ِرََأْوَها؟ِقَاَلَِوَأْكثَ َر َِوَهْل ِيَ ُقوُل: اَل
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َِماِرََأْوَها.ِقَاَلِيَ ُقوُل:َِفَكْيَفَِلْوِأَن َُّهْمِرََأْوَها؟ِقَاَلِيَ ُقوُلوَن:َِلْوِأَِ َِكانُواِيَ ُقوُلوَن:ِاَلَِواللَّه ِيَاَِربِّ ن َُّهْمِرََأْوَها
َِلَهاِطََلًبا،َِوَأْعَظَمِف ي ْرًصا،َِوَأَشدَّ َهاِح  َِعَلي ْ َهاَِرْغَبًة.ِقَاَلَِفم مَِّيَ تَ َعوَُّذوَن؟ِقَاَلِيَ ُقوُلوَن:ِم ْنِالنَّار .ِقَاَلَِأَشدَّ

َِماِرََأْوَها.ِقَاَلِيَ ُقوُل:َِفَكْيَفَِلْوِرََأْوَها؟ِقَِ اَلِيَ ُقوُلوَن:ِيَ ُقوُل:َِوَهْلِرََأْوَها؟ِقَاَلِيَ ُقوُلوَن؟ِاَلَِواللَّه ِيَاَِربِّ
ِ َِأَشدَّ َِكانُوا ِرََأْوَها ِقَاَلَِلْو َِغَفْرُتَِلُهْم. ِأَنِّيَِقْد ِفَُأْشه دُُكْم ِفَ يَ ُقوُل: ِقَاَل َِمَخاَفًة. َِلَها َِوَأَشدَّ ِف َرارًا، َها ن ْ م 

ُهْم،ِإ نََّماَِجاَءِل َحاَجٍة.ِقَاَل:ُِهْمِاْلُجَلَساُءِاَلِ ن ْ ْمِيَ ُقوُل:َِمَلٌكِم ْنِاْلَماَلئ َكة :ِف يه ْمُِفاَلٌنِلَْيَسِم  َيْشَقىِب ه 
1ِ«يُسُهمَِْجلِ 

 باشد كهفرمودند: براي خداوند فرشتگاني مي روايت است كه پيامبر از أبوهريره 

كنند، چون گروهي را يافتند كه به ذكر خدا مشغولند ها در پي اهل ذكر گردش ميدر راه

گويند بشتابيد به سوي آنچه به دنبالش بوديد، پس آنها را با همديگر را صدا زده مي

كند )در حالي كه گيرند، پروردگارشان از آنان سئوال ميآسمان دنيا در بر مي بالهايشان تا

گويند تسبيح ، تكبير و تحميد تو را گويند؟ فرشتگان مياو داناتر است( بندگانم چه مي

گويند: به خدا اند؟ ميفرمايد: آيا مرا ديدهكنند، خداوند ميگفته و تو را به بزرگي ياد مي

فرمايد: اگر مرا ببينند چگونه خواهد بود؟! فرشتگان اند، خداوند مينديدهقسم نه، تو را 

گويند: اگر تو را ديده بودند بيشتر تو را عبادت كرده و بيشتر تو را به بزرگي ياد نموده مي

گويند: از تو طلب خواهند؟ ميفرمايد: چه ميگفتند، پس ميو زيادتر تسبيح تو را مي

گويند: نه، به خدا قسم اي پروردگار! آن اند؟ مييد: آيا آن را ديدهفرماكنند ميبهشت مي

گويند اگر آن را ديده فرمايد: اگر آن را ببينند چگونه خواهد بود؟! مياند ميرا نديده

كردند. خداوند بودند بيشتر بدان حريص بوده و در بدست آوردن آن بيشتر تالش مي

فرمايد: آن جويند ميگويند: از دوزخ پناه ميد؟ ميجستنفرمايد: از چه چيزي پناه ميمي

ببينند چگونه آن را  فرمايد: اگراند، ميگويند: نه به خدا قسم آن را نديدهاند؟ ميرا ديده
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كنند، گويند: اگر آن را ببينند بيشتر از آن ترسيده و از آن فرار ميمي خواهند بود؟!

 يرم كه آنها را مورد بخشش قرار دادم.گفرمايد: من شما را گواه و شاهد ميمي

گويد: در ميانشان فردي است كه از آنان نيست براي كاري آمده يكي از فرشتگان مي

 گردند.فرمايد: آنان همنشيناني هستند كه همنشين آنها شقي و بدبخت نميبود مي

ِ ِاْلُخْدر يِّ ِأَب يَِسع يٍد ِ َعْن َِأْجَلَسُكْمَِعَلىَِحلِْ قَاَل:َِخَرَجُِمَعاو يَُة ِفَ َقاَل:َِما د  ِف يِاْلَمْسج  َقٍة
ِذَِ َِذاَك؟ِقَاُلواَِواللَّه َِماَِأْجَلَسَناِإ الَّ اَك.ِقَاَلَِأَماِإ نِّيِقَاُلواَِجَلْسَناِنَْذُكُرِاللََّه.ِقَاَل:ِآللَّه َِماَِأْجَلَسُكْمِإ الَّ

ِبِ  َِأَحٌد َِكاَن َِلُكْم،َِوَما ِتُ ْهَمًة َِأْسَتْحل ْفُكْم َِلْم ِاللَّه  ِم نِّيَِمْنز لَت يِم ْنَِرُسول  َِحد يثًا َِعْنُه َِرُسوَلِوََِِأَقلَّ إ نَّ
ِفَ َقاَل:ِاللَّه ِ َماَِأْجَلَسُكْم؟ِقَاُلواَِجَلْسَناِنَْذُكُرِاللََّهَِوَنْحَمُدُهَِعَلىَِماِ»َِخَرَجَِعَلىَِحْلَقٍةِم ْنَِأْصَحاب ه 

َِعلَِ ِب ه  َِوَمنَّ ْساَلم  ْْل  َِذاَك.ِقَاَل:َِأَماَِهَدانَاِ  َِذاَك؟ِقَاُلواَِواللَّه َِماَأْجَلَسَناِإ الَّ َِماَِأْجَلَسُكْمِإ الَّ َنا.ِقَاَلِآللَّه  ي ْ
َِوَجلَِّيُ َباهِ  ْبر يُلِفََأْخبَ َرن يَِأنَِّاللََّهَِعزَّ 1ِ«ئ َكَة.يِب ُكْمِاْلَماَلِإ نِّيَِلْمَِأْسَتْحل ْفُكْمِتُ ْهَمًةَِلُكْم،َِوَلك نَُّهِأَتَان يِج 

اي در مسجد عبور نمود و گفت از كنار حلقه گويد معاويه مي ابوسعيد خدري 

كنيم. معاويه گفت: شما را ايم و ذكر خدا را ميسبب نشستن شما چيست؟ گفتند: نشسته

به خدا سوگند كه جز آن، چيز ديگري سبب نشستن شما نشده است؟ گفتند: به خدا 

ري ننشانده است. معاويه گفت از سوگند دادن شما هيچ قسم! ما را جز آن، چيز ديگ

نزديك نبوده و كسي كمتر از من  غرضي نداشتم و هيچ كس مثل من به رسول اهلل

 حديث روايت نكرده است. 

اي از اصحابش عبور نموده فرمودند: سبب نشستن شما از كنار حلقه و همانا پيامبر

ه او را بر هدايت دادن مان بسوي اسالم و منّتي ايم ذكر خدا را كردچيست؟ گفتند: نشسته

كنيم. فرمودند: شما را به خدا سوگند كه جز آن، كه بخاطر اسالم بر ما نهاده ستايش مي

چيز ديگري سبب نشستن شما نشده است؟ گفتند: ما را جز آن، چيز ديگري ننشانده 

ئيل نزدم آمده و مرا است. فرمودند: از سوگند دادن شما هيچ غرضي نداشتم و ليكن جبر

 ورزد.خبر داد كه خداوند متعال نزد فرشتگان بر شما فخر مي
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 اماكن تالوت قرآن -4
ُِحَضْيٍرِ ُِسورََةِاْلبَ َقَرة َِوفَ َرُسُهَِمْربُوطٌَةِع ْنَدُهِإ ْذَِجاَلْتَِِعْنُِأَسْيد ِْبن  م ْنِاللَّْيل  َنَماُِهَوِيَ ْقَرأُِ قَاَل:ِبَ ي ْ

َِفَسَكتَِ ِاْلَفَرُسِِاْلَفَرُس، َِفَجاَلْت ِقَ َرَأ ِثُمَّ ِاْلَفَرُس، َِوَسَكَتْت َِفَسَكَت ِاْلَفَرُس، َِفَجاَلْت ِفَ َقَرَأ َفَسَكَتْت،
ِإ َلىِال ِرََفَعِرَْأَسُه ِاْجتَ رَُّه يَبُه،ِفَ َلمَّا ُِتص  َِأْن ِفََأْشَفَق َها ن ْ ِم  َِيْحَيىَِقر يًبا ِابْ ُنُه َِحتَّىَِماِفَاْنَصَرَف،ِوََكاَن سََّماء 

ِيَ رَِ اقْ َرْأِيَاِاْبَنُِحَضْيٍر،ِاقْ َرْأِيَاِاْبَنُِحَضْيٍر.ِقَاَل:ِفََأْشَفْقُتِيَاِ»فَ َقاَل:ِِاَها،ِفَ َلمَّاَِأْصَبَحَِحدََّثِالنَّب يَّ
يِفَاْنَصَرْفُتِإ لَْيه ،ِفَ َرفَ ْعُتِرَأِْ َهاَِقر يًبا،ِفَ َرفَ ْعُتِرَْأس  ن ْ َِيْحَيى،ِوََكاَنِم  يِإ َلىِالسََّماء َِرُسوَلِاللَّه َِأْنَِتطََأ س 

،َِفَخَرَجْتَِحتَّىِاَلَِأرَاَها،ِقَاَل:َِوَتْدر يَِماَِذاَك؟ِقَاَل:ِ ِف يَهاَِأْمثَاُلِاْلَمَصاب يح  ْثُلِالظُّلَّة  اَل،ِقَاَل:ِفَإ َذاِم 
َهاِ ُهمِْت ْلَكِاْلَماَلئ َكُةَِدَنْتِل َصْوت َك،َِوَلْوِقَ َرْأَتََِلَْصَبَحْتِيَ ْنظُُرِالنَّاُسِإ لَي ْ ن ْ 1ِ«اَلِتَ تَ َواَرىِم 

ي بقره بود، اسب كند كه وي شبي مشغول تالوت سورهروايت مي اسيد بن حضير

او كه كنارش بسته شده بود از جا پريد بنابراين از تالوت قرآن دست نگه داشت اسب 

هم آرام شد، باز هم تالوت را ادامه داد بار ديگر اسب از جا پريد، به ناچار از تالوت 

ن دست نگه داشت اسب هم آرام شد، دوباره تالوت را ادامه داد اسب باز هم از جا قرآ

پريد، در نهايت او تالوت را رها نمود زيرا ترسيد كه مبادا اسب، پسرش يحيي را كه 

نزديك آن خوابيده بود لگد بزند، هنگامي كه يحيي را از اسب دور نمود سرش را به 

مشاهده نمود كه در آن چراغهاي روشني بود كه به سوي آسمان بلند كرد سايباني را 

 اش پنهان گشت.رفت به آن نگاه كرد تا از ديدهمي سوي آسمان

فرمودند: اي پسر حضير  تعريف نمود، پيامبر صبح روز بعد جريان را براي پيامبر

 دادي!!اي پسر حضير به تالوتت ادامه مي دادي!!به تالوتت ادامه مي

ترسيدم، اسب كه نزديك يحيي بود او را لگد بزند. سرم  سول خدا اسيد گفت: اي ر

را باال آورده به سوي يحيي حركت كردم در همان حال بسوي آسمان نگاه كردم سايباني 

ام پنهان گشت را ديدم كه در آن چراغهاي روشني نمايان بود، پس حركت كرد تا از ديده
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ِف يِاْلجَِ» )در روايت مسلم و احمد َِأرَاَهاَعَرَجْت َِحتَّىَِما ام به آن نگاه كردم تا از ديده «وِّ

 پنهان گشت(

 داني آنچه مشاهده كردي چه بوده است؟ اسيد گفت: نه.فرموند: آيا مي پيامبر

فرموند: آنان فرشتگاني بودند كه به خاطر آواز قرآن به تو نزديك شده بودند،  پيامبر

 شدند.ديدند و از مردم دور نميا را بدون پرده ميدادي مردم آنهو اگر تالوت را ادامه مي

توانند گويد: اين حديث دليل بر اين است كه بعضي از مسلمين ميامام نووي مي

مالئكه را ببينند همچنين در آن فضيلت قرائت قرآن و اينكه قرائت سبب نزول رحمت و 

 گردد بيان شده است.حضور فرشتگان مي

ي داند كه داراي آواز خوش بوده و سورهبه فرد صالحي ميليكن ابن حجر آن را مقيد 

خاصي را با صفتي خاص تالوت كند و همان طوري كه امام نووي اشاره فرمودند: اين 

 قضيه مخصوص صحابه نيست.

اي شبيه جريان اسيد رخ داد؛ هـ.ش در يكي از روستاهاي جزيره حادثه2033در سال 

من »ود او را فرا گرفته بود به نزدم آمده و گفت: يكي از خواهران در حالي كه ترس وج

ي كهف در پشت بام بودم كه ناگهان از آسمان تكه ابري فرود آمد در حال قرائت سوره

كه پر از چراغهاي نوراني و درخشان بود به آن خيره شدم و بعد به خواهرم كه در كنار 

ت، همان منظره را مشاهده كرد من نشسته بود همان تكه ابر را نشان دادم و او بعد از دق

و بعد از آن وحشت وجود ما را فرا گرفت و آن تكه ابر بسوي آسمان باال رفته تا ناپديد 

 «گشت.

به او مژده و بشارت دادم كه خداوند به بركت تالوت قرآن بر او منت نهاده و سكينه 

شي از و آرامش خويش را بر او نازل كرده است و سعي نمودم تنش و ترسي كه نا

ي روحاني و معنوي كه تا بحال نديده بود و وجودش را فرا گرفته ي آن صحنهمشاهده

 بود را به بشارت و آرامش و شادي دروني تبديل كنم و داستان صحابي بزرگوار اسيد 

باشد كه فرمودند: اگر قرائت را  را بر ايشان بازگو نمودم تا يادآور گفتار رسول خدا 
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شدند و مردم شتگان همچنان مشغول استماع و گوش دادن ميدادي فرادامه مي

توانستند با دو چشم خود مأمورين خاص خداوند را مشاهده كنند و به او فهماندم كه مي

تواند از انسانهايي باشد كه پل ارتباطي بين آنها و خدايشان نزديك و محكم بوده و به مي

شوند و لذت حالوت ايمان واقعي را كمال درجات معنوي و راز و نياز با خدا نائل 

اي براي رسيدن به اين درجه، خوشبختي و بچشند و با قرار دادن قرآن به عنوان وسيله

 سعادت دنيا و آخرت خود را رقم بزنند.

 دفاع مالئكه از مؤمن

ِ ِاْلُمَسيِّب  ِْبن  َِسع يد  َِِعْن َِرُسوُلِاللَّه  َنَما ِبَ ي ْ ِقَاَلِ: ِب أَب يَِجال ٌسَِوَمعَِِأَنَُّه َِوَقَعِرَُجٌل َِأْصَحابُُه ُه
ِآَذاُهِالثَّال ثَةَِ ِآَذاُهِالثَّان َيَةَِفَصَمَتَِعْنُهِأَبُوَِبْكٍرِثُمَّ ْنُهِأَبُوَِِبْكٍرَِفآَذاُهَِفَصَمَتَِعْنُهِأَبُوَِبْكٍرِثُمَّ فَانْ َتَصَرِم 

يَنِانْ َتَصَرِأَبُوَِبْكٍرِفَ َقالَِ ِيَاَِرُسوَلِاللَّه ِفَ َقاَلَِرُسوُلِاللَّه َِِبْكٍرِفَ َقاَمَِرُسوُلِاللَّه ِح  أَبُوَِبْكٍرَِأَوَجْدَتَِعَليَّ
بُُهِب َماِقَاَلَِلَكِفَ َلمَّاِانْ َتَصْرَتَِوَقَعِالشَِّ ْيطَاُنِفَ َلْمَِأُكْنَِصلَّىِاللَُّهَِعَلْيه َِوَسلََّمِنَ َزَلَِمَلٌكِم ْنِالسََّماء ُِيَكذِّ

َْجل َسِإ ْذَِوَقَعِالشَّْيطَِ  1«اُنَِل 

و صحابه نشسته بودند در  روايت است كه گفت: پيامبر از سعيد بن مسيب 

همان حال مردي به ابوبكر حرفهاي ناشايستي زد كه ابوبكر را ناراحت نمود، ليكن ابوبكر 

سكوت نمود، او بار ديگر سخنانش را تكرار كرد باز هم ابوبكر خاموش بود، بار سوم 

، ابوبكر جواب او را داد. زماني كه ابوبكر جواب آن مرد را داد مرد گفتارش را تكرار نمود

فرمودند:  اي؟ پيامبرآيا خشمگين شده بلند شد، ابوبكر گفت: يا رسول اهلل  پيامبر

كرد و هنگامي كه تو اي از آسمان فرود آمده و سخنان آن مرد را تكذيب ميفرشته

 شيطان ديگر حاضر به نشستن نيستم.با آمدن  جوابش را دادي شيطان به ميان آمد و
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 مؤمنينحضور مالئكه در ميادين جنگ و ياري نمودن 

﴿                

                       

              ﴾ [321: آل عمران-

322] 

گردانيد در حالي كه شما ناچيز بوديد، پس از خدا  خداوند شما را در بدر پيروز»

گفتي: آيا براي شما بترسيد تا بتوانيد شكر او را بجاي آوريد.آنگاه كه تو به مؤمنان مي

كافي نيست كه پروردگارتان با سه هزار از فرشتگانِ فرستاده ياريتان كرد؟ آري اگر صبر 

نك بر شما بتازند، پروردگارتان با پنج داشته باشيد و پرهيزگاري كنيد و اگر آنان هم اي

 .«كندي يورشگر و نشانگذار، شما را ياري ميهزار فرشته

 كه: كندنقل مي ً«بابِشهودِالمالئكةِبدرا»امام بخاري در كتاب مغازي 

ِ ِرَاف ٍعِالزَُّرق يِّ ِ»َِعْنِر فَاَعَةِْبن  ْبر يُلِإ َلىِالنَّب يِّ َنَِأْهَلَِبْدٍرِف يُكْم؟ِقَاَل:ِفَ َقاَل:َِماِتَ ُعدُِّوَِجاَءِج 
َِكل َمًةَِنْحَوَهاِقَاَل:ِوََكَذل َكَِمْنَِشه َدِبَْدرًاِم َنِاْلَماَلئ َكة . ِاْلُمْسل م يَنَِأْو  1«م ْنَِأْفَضل 

آمد و گفت: اهل  روايت است كه جبرئيل به نزد پيامبر از رفاعه بن رافع زرقي 

فرمودند: از بهترين مسلمانانند. جبرئيل گفت: و  بدر نزد شما چه مقام و منزلتي دارند؟

 اند.همچنين فرشتگاني كه در جنگ بدر شركت كرده

َِعبَّاٍسِ ُهَماَعنِبن  َيِاللَُّهَِعن ْ َِِرض  ِالنَّب يَّ ه َِعَلْيه َِأَداُةِ»قَاَل:َِِأنَّ ِفَ َرس  ٌذِب َرْأس  ْبر يُلِآخ  يَ ْوَمِبَْدٍرَِهَذاِج 
2ِ«اْلَحْربِ 

در روز بدر فرمودند: اين  ضي اهلل عنهما روايت است كه پيامبراز ابن عباس ر

 جبرئيل است كه با لباس رزم آمده و افسار اسب خويش را به دست گرفته است.
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ه ْمِِـُاْهُجُهْمِ»ل َحسَّاَنِِقَاَل،ِقَاَلِالنَّب يَُِِّعْنِاْلبَ َراء ِ ْبر يُلَِمَعكَِِـَأْوَِهاج  1ِ«َوج 
آنها را ذم و »فرمودند: خطاب به حسان  يت است كه پيامبرروا از براء بن عازب 

 «كند.هجو نما ـ يا با اشعارت برآنها هجوم برـ جبرئيل تو را ياري مي

 ،كردنددر جنگ شركت مي حال بايد بدانيم حكمت اينكه مالئكه همراه پيامبر

 نابود كند. چيست؟در حالي كه جبرئيل قادر بود با قسمتي از بال خود تمامي كفار را

و يارانش باشد و فرشتگان،  : هدف و حكمت اين بود كه مبارزه براي پيامبرجواب

امداد رسانان ميدان جنگ باشند همان طوري كه قوانين جنگي چنين است و اين جهت 

باشد و سنت خدا بر اين است كه فرشتگان الهي صرفاً رعايت قانون اسباب و مسببات مي

و يارانش باشند و در جنگ نيز طبق قوانين حاكم بر ميدان  امبرجهت امداد رساني پي

اند و اين همكاري جهت ثابت قدم ماندن جنگ با استفاده از ابزار جنگي با كفار جنگيده

﴿ فرمايد:مؤمنين و همراهي نمودن آنها و كشتن دشمنان خدا بوده است و خداوند مي

              

             ﴾ [212 -212 :آل عمران] 

اي براي شما رار نداده مگر اينكه مژدهي فرشتگان قخداوند ياري دادن شما را بوسيله»

و آرام بخشيدن به قلبهايتان باشد و پيروزي جز از جانب خداوند تواناي دانا نيست، تا 

 .«گروهي از كافران را نابود كند يا سركوب و خوار نمايد و با نااميدي باز گردند

فرشتگان همچنين مسلمين را در جنگ احزاب در سال پنجم هجري مساعدت 

 مودند.ن

﴿                           

         ﴾ [:9 األحزاب] 
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حق خودتان، آن گاه كه لشكرها به سراغ  اي مؤمنان! بياد آوريد نعمت خداي را در»

شما آمدند ولي ما تند بادي را بر آنان فرستاديم و لشكرهايي را بسويشان روانه كرديم كه 

 .«داديدمي ديد كارهايي را كه انجامديديد و خداوند ميشما آنان را نمي

﴿    ﴾  قلوب مشركين همان فرشتگان بودند كه ترس و وحشت را در

 انداختند. 

 ي رحمت هنگام قبض روح مؤمنينحضور مالئكه

َِعاز ٍبِ ِْبن  ِاْلبَ َراء  ِ»قَاَل:َِِعن  ِالنَّب يِّ َِمَع ِإ َلىَِِخَرْجَنا َنا ِفَانْ تَ َهي ْ ِاَْلَْنَصار ، ِم َن ِرَُجٍل َنازَة  ف يِج 
َِوَلمَّاِيُ ْلَحد،َِفَجَلَسَِرُسوُلِاللَّه ِ َر،ِ[الق بلةُِمسَتقب لَِ]ِاْلَقْبر  َناِالطَّي ْ َِعَلىُِرؤوس  ،َِوَجَلْسَناَِحْوَلُه،ِوََكَأنَّ

ِ ، ِاَْلَْرض  ِف ي ِيَ ْنُكُت ُِعوٌد ِيَنظر]َوف يِيَد ه  َِِفَجَعل َِبَصَرهُِِوِاالرض،إلىِِيَنظُرُِِوِالسماءإلى ِيَرَفع َِجَعل
ِاْلَقبِْ[َيخَفُضُهَِثالثاًِوَِ َِأْوَِثاَلثًا،ِ،ِفَ َقاَل:ِإْسَتع يُذواِب اللَّه ِم ْنَِعَذاب  ثُمَِّقَاَل:ِاَللَُّهمَِّا نِّيَِاُعوُذِب َكِ]ر ،َِمرَّتَ ْين 

ِالَقْبرِ  نْ َيا،[ثالثاًِ]ِ[م نَِعذاب  َِكاَنِف يِاْنق طَاٍعِم َنِالدُّ ِاْلَعْبَدِاْلُمْؤم َنِإ َذا َرة ِوَِِ،ِثُمَِّقَاَل:ِإ نَّ إ قْ َباٍلِم َنِاْْلخ 
1ِ«…لسََّماء ِنَ َزَلِإ لَْيه َِماَلئ َكٌةِم َنِا

ي مردي از انصار روايت است كه فرمود: ما براي تشييع جنازه از براء بن عازب 

 شد رسول اهللخارج شديم تا به قبر )مورد نظر( رسيديم و هنگامي كه لحد قبر كنده مي

اي بر رو به قبله نشست وما دور او نشستيم ) وچنان ساكت و آرام بوديم ( گويا پرنده

تكه چوبي بود كه آن را در زمين كوبيده  ما نشسته بود و در دست رسول اهلل باالي سر 

كرده و دوباره نگاهش برد و بعد از آن سه مرتبه نگاهش را به به طرف آسمان و فرو مي

گرداند، سپس دو يا سه مرتبه فرمود: از عذاب قبر به خدا پناه ببريد و را به طرف زمين بر

 برم . سپس فرمودند:ردگارا از عذاب قبر به تو پناه ميسه مرتبه فرمودند: پرو
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ي جدايي و وداع با دنيا و استقبال آخرت ي مؤمن هنگامي كه در لحظههمانا بنده 

ي ايشان همچون آفتاب هاي سفيد در حالي كه چهرهگيرد فرشتگاني با چهرهقرار مي

هاي بهشت و ي از كفنشوند كه همراه آنها كفندرخشد از آسمان بر او نازل ميمي

بيند اطراف او را باشد، تا جايي كه چشم ميحنوطي از حنوطهاي خوش بوي بهشت مي

گويد: اي روح پاك )در مي ،الموت آمده باالي سرش نشستهگيرند سپس ملكفرا مي

فرمودند:  روايتي روح مطمئنه( به سوي مغفرت و رضوان خدا خارج شو. رسول اهلل 

گردد و شود به آساني خارج ميي آبي كه از مشك خارج ميهروحش همانند قطر

شود تمامي گيرد )در روايتي هنگامي كه روح از جسد خارج ميالموت آن را ميملك

فرستند و درهاي ي فرشتگان آسمان بر او درود ميفرشتگان بين آسمان و زمين و همه

كند نكه از خداوند تمنا ميشود هيچ درباني نيست مگر ايآسمان بر روحش باز كرده مي

الموت روحش را گرفت فرشتگان كه آن روح از مقابل او عروج كند( پس وقتي كه ملك

گيرند و آن را در كفن و ي يك چشم به هم زدن آن را از دستش ميرحمت به اندازه

﴿ :فرمايددهند اين كالم خداوند است كه ميحنوط بهشتي قرار مي      

  ﴾ «و روح از جسد همراه  «كنندگيرند و كوتاهي نميفرستادگان ما جان او را مي

گردد پس آن روح را به طرف با بهترين بو و مشكي كه بر زمين پيدا شود خارج مي

كنند اين گذرند مگر اينكه آنها سؤال ميبرند و بر هيچ جمعي از فرشتگان نميآسمان مي

گويند: فالني پسر فالني و او را با بهترين نامي كه و از آن كيست؟ پس ميروح خوش ب

كنند كه درِ رسند پس درخواست ميزنند تا اينكه به آسمان دنيا ميدر دنيا داشته صدا مي

شود و فرشتگان مقرب هر آسمان روح را آسمان بر روي آنها باز شود و باز كرده مي

دهند. سپس مان بعدي برسند و تا آسمان هفتم ادامه ميكنند تا اينكه به آسهمراهي مي

﴿ ي مرا در عليين بنويسيدفرمايد كتاب اعمال بندهخداوند مي    ﴾  و تو
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﴿ چه ميداني عليين چيست؟   ﴾ اي است رقم زده شده و سرنوشتي است نامه

 قطعي.

 غسل شهيد توسط مالئكه

بيَِعام ر قَاَل:َِسم عُتِرسوَلِاهلل َِِعبداهلل ِبنِالزُّبيرِ َعنِ  ِ َِحْنظََلة ِبُنَِأ ِالتَ َقيِ)ع نَدِقَتل  بَعَدِأن 
ِفَ َقتَ َلهُِِوُِهو ِبُنِاَلسَوَدِب السَّيف  يَنَِعالُهَِشدَّاد  ِبُنِالَحار ثِح  ْلهُِ»ِيَ ُقوُل:ِ(أبُوُسفَيان  َبُكمِتَغس  َِصاح  إنَّ

ِفَاْسأَِ َبَتهُِالَمالئ َكُة، َِصاح  ِوََِِفقاَلت:َخَرجَِِ،ُلوا َِرُسوُلِاهلل  ِفَ َقاَل ِاْلهائ َعَة: َِسم َع ُِجُنٌبِلما :ِل ذل َكُِهَو
1ِِ«َغسََّلْتُهِالَمالئ َكةُِ

روايت است كه گفت: من هنگام شهادت حنظله )بعد از اينكه  از عبداهلل ابن زبير 

االسود سر رسيد و او را به شهادت  او و ابوسفيان بن حارث با هم درگير شدند، شداد ابن

ها رفيق و همراه شما را غسل فرمود: بدرستي كه فرشته رساند.( شنيدم كه پيامبر

دهند پس از همسرش سؤال كنيد پس همسرش در جواب گفت: هنگامي كه او صداي مي

يعني در حالي در ميدان جنگ حاضر  -بلند منادي را شنيد بر او غسل واجب شده بود 

ها او فرمودند: به اين دليل فرشته پس رسول اهلل  –بود كه بر او غسل واجب بود  شده

 را غسل دادند.

ي اوس به چهار نفر افتخار روايت است كه فرمودند: طايفه از انس بن مالك 

 2كردند:مي

 غسيل المالئكه ) حنظله(  .2

 كسيكه عرش رحمن براي وفات او به لرزه در آمد. )سعد ابن معاذ(  .1

                                                                        

و قال الحاكم صحيح علي شرط  4222رقم مستدرك حاكم  -2232رقم إسناده جيد/ سنن بيهقي  -1

 =مسلم و أقره الذهبي

 - 2222مستدرك حاكم رقم  – 22/023حديث صحيح موقوف )قول صحابي(/ تاريخ ابن عساكر  -2

 0/223اء الغليل إرو
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كسي كه زنبوران سرخ جسدش را بعد از شهادت از دست كفار محافظت  .0

 نمودند. )عاصم بن ثابت بن افلح( 

قرار گرفت.  تنها كسي كه گواهيش مانند گواهي دو نفر مورد تاييد پيامبر .4

 )خزيمه بن ثابت( 

يَبَِحمَزُةِبُنَِعبُدالمطَّل بِرضيِاهللِعنهماَعنِبنَِعبَّاٍسِ ُهَماُِجُنٌبِوََِِلُةِبُنِالرَّاه ب،َحنظَِوَِِقَاَل:ُِأص 
1ِ«رَأيُتِالَمالئ َكَةِتُ َغسُِّلُهما:ِ»َفقاَلَِرسوُلِاهلل ِ

روايت است كه گفت: حمزه بن عبدالمطلب و حنظله بن راهب در  از ابن عباس 

فرمود: مالئكه را  پس رسول اهلل  ،جنگ شهيد شدند در حالي كه هر دو جنب بودند

 دهند. را غسل ميديدم كه هر دو نفر 

 ي صالحانحضور مالئكه در تشييع جنازه

سعد ابن معاذ از جمله كساني است كه بدليل دفاع از دين و احقاق حقوق و عدم 

او شركت داشته  يها در تشييع جنازهيابد كه فرشتهترس از مالمت مالمتگران سعادت مي

ي مدينه حمله نمودند و باشند. در جريان جنگ احزاب كه مشركين يكدست شده و بسو

 را داشتند سعد به دفاع از پيامبر يهودها از داخل مدينه قصد خيانت به پيامبر

ي جنگ تيري به شاهرگ دستش اصابت نمود. سعد دعا كرده و برخاست و در عرصه

گفت: خدايا! بر اثر جراحت اين زخم نميرم تا اينكه به نابود شدن بني قريظه چشمم 

 روشن شود. 

اي در مسجد براي سعد برپا كنند تا بعد از اين جريان دستور دادند خيمه مبرپيا

 بتواند از نزديك به عيادتش برود. پيامبر

                                                                        

معجم الطبراني الكبير  - 2232سنن بيهقي رقم  -0/10/ الهيثمي في المجمع الزوائد حديث حسن -1

  2324رقم 
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قريظه چون بني ،قريظه منجر شدپس از اتمام جنگ كه به شكست مشركين و يهود بني

ت سعد كند راضي به حكميهم پيمانان سعد بودند به خيال اينكه به نفع آنها حكم مي

قريظه قضاوت كند. آشنايان دستور داد سعد را بياورند تا در مورد بني پيامبر ،شدند

قريظه به سعد نمودند تا بتوانند بدين وسيله از طريق هاي زيادي در مورد بنيسعد توصيه

ها ننمود بلكه سعد تخفيفي براي آنها بگيرند لكن سعد كوچكترين اعتنائي به اين توصيه

افتاده و گفت: حكمي خواهم نمود كه  هاي خبيثانه و خيانت آنها به پيامبرقشهبه بياد ن

 از آن راضي شوند. خدا و رسول 

سپس چنين حكم نمود مردانشان كشته، زنان و فرزندانشان اسير و اموالشان به غنيمت 

فرمودند: قسم به خدائي كه جانم در دست اوست همانا به  مسلمين درآيد؟!. پيامبر

 مي اشاره كردي كه خداوند مرا بدان امر نمود.حك

و قريش باقي مانده مرا  سپس سعد دعا كرد و گفت: خدايا! اگر جنگي بين پيامبر

 زنده نگهدار و اگر جنگ به اتمام رسيده است. مرا بسوي خودت بخوان. 

ره شد رگ دستش پابعد از آن درحالي كه زخم التيام يافته بود و فقط آثار آن ديده مي

 ي او حاضر شدند. زمان وفات در خيمه و عمر و ابوبكر شد. رسول اكرم 

در دست اوست در  گويد: سوگند به خدايي كه جان محمدعايشه رضي اهلل عنها مي

دادم تشخيص مي ي ابوبكررا از گريه ي عمرام بودم صداي گريهحاليكه در حجره

﴿ يد:فرماآنها همان طوري بودند كه خداوند مي    ﴾ 

بعد از وفات سعد به همراهي صحابه به طرف منزل سعد رفتند اما بقدري  پيامبر

افتاد هنگامي كه شد و رداها از دوششان ميرفتند كه بند كفشهايشان پاره ميسريع مي

ترسم كه مالئكه در غسل او سبقت را پرسيدند فرمود: مي ي پيامبرصحابه علت عجله

 گيرند همچنان كه بر حنظله سبقت گرفتند. ب

دادند و مادرش ي سعد رسيدند. كه او را غسل ميدر حالي به خانه پيامبر

 فرمودند: به راستي همه در گريستن صداقت ندارند، مگر ام سعد. گريست. پيامبرمي
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ما تا به  گفتند: اي رسول خدا  خويشان سعد به پيامبر سپس خارج شدند، اهل و

گفت: چه چيزي مانع  ي سعد حمل نكرده بوديم پيامبراي به سبكي جنازهحال جنازه

ها فرود آمدند و است كه سبك احساس نگردد در حالي كه تعداد بسيار زيادي از فرشته

 1او را همراه شما حمل نمودند!.

ُِعَمَرِ ِاللَّه َِِعنِبن  ُهِاْلَعْرُشَِوفُت َحْتِلَُهِأَبْ َواُبِالسََّماء َِهَذاِالَّذ يَِتَحرََّكِلَِ»قَاَل:َِِعْنَِرُسول 
ُعوَنِأَْلًفاِم ْنِاْلَماَلئ َكة َِلَقْدُِضمََِّضمًَّةِثُمَِّفُ رَِّجَِعْنهُِ َدُهَِسب ْ 2ِ«َوَشه 

فرمودند: اين كسي است كه عرش خداوند  كند كه رسول اهلل روايت مي ابن عمر

وي او گشوده شد و هفتاد هزار فرشته در براي او به حركت در آمد و درهاي آسمان بر ر

 اش شركت كردند و بدرستي كه فشار قبر بر او وارد شد و سپس رها شد.تشييع جنازه

َِِعنِْ ِاللَّه  َِعْبد  ِْبَن ُهَماَجاب ر َِعن ْ ِاللَُّه َي ِأَْبك يَِِرض  َِوْجه ه  َِعْن ِالث َّْوَب ُف َِأْكش  ِأَب يَِجَعْلُت ِقُت َل َِلمَّا قَاَل
َهْونِ  َِويَ ن ْ ِِيَِعْنُهَِوالنَّب يُّ َهان يَِفَجَعَلْتَِعمَّت يِفَاط َمُةِتَ ْبك يِفَ َقاَلِالنَّب يُّ تَ ْبك يَنَِأْوِاَلِتَ ْبك يَنِ»ِ:اَلِيَ ن ْ

. ُِ 3ِ«َماِزَاَلْتِاْلَماَلئ َكُةُِتظ لُُّهِب َأْجن َحت َهاَِحتَّىِرَفَ ْعُتُموُه
ي روي ه پدرم كشته شد پارچهگويد: هنگامي كجابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما مي

مرا منع  شدند ولي پيامبركردم اطرافيان مانع من ميزدم و گريه ميصورت او را كنار مي

)خطاب به فاطمه( فرمود: ناله و  ام، فاطمه شروع بگريستن نمود. پيامبركرد. عمهنمي

بودند تا اينكه او را زاري تو در او اثري ندارد زيرا مالئكه بالهايشان را بر او گسترانيده 

 بلند نموديد.

 

                                                                        

ي روايتهاي سير االعالم النبالء كه با سند حسن روايت كرده و قسمتهايي از آن در خالصه شده -1

جريان را به صورت  22/40صحيح بخاري و مسلم نقل شده است و ابن حجر در فتح الباري 

 .تر روايت كرده و گفته سندش حسن استطوالني

  1322القبر و ضغطته رقم  ضمة/ سنن نسائي كتاب جنائز باب حديث صحيح -2

  2144كتاب جنائز باب دخول علي الميت رقم  /صحيح بخاري -3



 الرَّحمن ئِكةُمَال   516

 آيندمالئكه در بهشت به استقبال مؤمنين مي

﴿                      

           ﴾ [:20 الزمر] 

شوند، اند، گروه گروه به سوي بهشت برده ميو كساني كه تقواي الهي پيشه كرده»

شود و نگهبانان بهشت به آنها رسند درهاي آن گشوده ميهنگامي كه به آنجا مي

كرديد پس داخل بهشت شويد و در آنجا گويند: سالم بر شما، به نيكي و خوبي زندگيمي

 .«انه بمانيدجاود

﴿                         

          ﴾ [14-10 :رعدال] 

غهاي بهشت است كه جاي ماندگاري است. و آنان همراه كساني از پدران و با»

شوند كه صالح باشند و فرشتگان از هر دري بر مي فرزندان و همسران خود به آنجا وارد

گويند( سالم بر شما به خاطر صبر و استقامتتان، سرانجام شوند )و به آنها ميآنان وارد مي

 .«بهترين جا و مكان نصيبتان شد

َأوَُّلَِثالثٍَةَِيْدُخُلوَنِاْلَجنََّةِالُفَقَراُءِ»يَ ُقوُل:ِِيَ ُقوُلَِسم ْعُتَِرُسوَلِاللَّه َِِعْنَِعْبدِاللَّه ِْبنَِعْمٍروِ
ُهمِْ ن ْ ِم  ِلل َرُجٍل َِكاَنْت َِوإ ن َِوَأطَاُعوا َِسم ُعوا ِأُم ُروا ِإ َذا ِاْلَمَكار ُه، ِتُ ت ََّقىِب ه ُم ِالَّذ يَن ُروَن ِإ َلىِِاْلُمَهاج  َحاَجٌة
ِاْلق َياَمة ِ َِوَجلَِّلََيْدُعوِيَ ْوَم ِاللََّهَِعزَّ َِلْمِتُ ْقَضَِلُهَِحتَّىِيَُموَتَِوه َيِف يَِصْدر ه َِوإ نَّ اْلَجنََّةِفَ َتْأت يِالسُّْلطَان 

ِف يَِسب يل يَِوُقوت لُِ ِقَاتَ ُلوا ِع َباد يِالَّذ يَن ِأيَن ِفَ يَ ُقوُل: َِوز يَنت َها ِف يِب ُزْخُرف َها ِف يَِسب يل يَِوَجاَهُدوا َِوُأوُذوا وا
َساٍب. ِح  تَأتيِالَمالئ َكُةِفَ َيْسُجُدوَنِفَ يَ ُقوُلوَن:ِرَب ََّناَِنحُنُِنَسبُِّحِوََِِسب يل يِاُْدُخُلواِاْلَجنََّةِفَ َيْدُخُلونَ َهاِب َغْير 

ِالَّذ يَنِآثَ رِِْوِب َحمد َكِاللَّيَلَِوالنَّهاَر، ِنُ َقدُِّسَِلَك،َِمنِهؤالء  ِع باد يِتَ ُهمَِعليَنا؟ِفَ يَ ُقوُلِالرَّبُّ :ِهؤالء 
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ِفيَِسب يل ي َِجاَهُدوا ِوَِِالَّذ يَن ِبَاٍب، ُِكلِّ ِم ن ِالَمالئ َكُة َِعل يه ُم ِفَ َتدُخُل ِفيَِسب يل ي، ﴿ُأوُذوا

﴾.»1ِ
فرمودند: اولين گروه از مردم كه  كه رسول اهللروايت است  از عبداهلل بن عمرو

هاي باشند، آنها كساني هستند كه متحمل سختيشوند فقراي مهاجرين ميوارد بهشت مي

كردند و اگر يكي از شنيدند و اطاعت ميشد ميزيادي شده و هرگاه به آنها امري مي

اش در سينه آن حاجت ،شدايشان حاجتي از حاكمي داشت و حاجتش برآورده نمي

خواند و بهشت با كرد و خداوند بهشت را در روز قيامت فرا ميماند تا اينكه وفات ميمي

فرمايند: كجايند بندگانم كه در راه من جهاد آيد، خداوند ميآراستگي و زينتش پيش مي

ها ديدند؟ وارد بهشت شويد، پس بدون حساب وارد كرده و كشته شدند و آزار و اذيت

گويند: پروردگارا! ما شب و روز تو را آيند، سجده كرده و ميشوند مالئكه ميبهشت مي

اي چه كنيم آنهايي كه بر ما برتري دادهگوييم و تو را به پاكي ياد ميحمد و تسبيح مي

فرمايند: آنها بندگاني هستند كه در راه من جهاد مي كساني هستند؟ آنگاه خداوند 

گويند: سالم يدند. پس مالئكه از هر دري بر آنها وارد شده، ميها دكردند و آزار و اذيت

 بر شما به خاطر صبر و استقامتتان، بهترين منزلگاه نصيبتان شد.

 كند؟ها را از انسان دور مياعمالي كه فرشته

 شرك -5

 باشد. زيرا مشرك از نظر معنوي نجس مي

﴿    ﴾ [13 :بةالتو] 

 .«مان مشركان پليدندبيگ»
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ها از گردد زيرا فرشتهكفر و شرك در عقيده سبب دور شدن فرشتگان مي و نجاست

 .كننداماكن نجس دوري مي

 گناه و معصيت  -1

َِعبَّاٍسِ ُِِ»ِقَاَل:ِِِالنَّب يَِِّعْنَِِعنِبن  ُخِاْلُمَتَضمِِّوَِِالسَّكرانُِوَِِالُجُنبُِِ:َثاَلثٌَةِاَلِتَ ْقَربُ ُهمِاْلَماَلئ َكُة
1ِِ.«ب اْلَخُلوقِ 

و كسي كه  مست ،شوند: فرد جنبفرمودند: فرشتگان به سه نفر نزديك نمي پيامبر

 كند)عطر مخصوص زنان(. مي از بوي خوش زعفران استفاده

 جسد كافر  -4

ِ ٍر ِيَاس  ِْبن  َِعمَّار  َِِعْن ِاللَّه  َِرُسوَل ِقَاَل:َِأنَّ ِاْلَماَلئِ » ِتَ ْقَربُ ُهْم ِاَل ِاْلَكاف ر ،َِثاَلثٌَة يَفُة ِج  َكُة:
َِأْنِيَ تَ َوضََّأ. َِواْلُجُنُبِإ الَّ 2ِ«َواْلُمَتَضمُِّخِب اْلَخُلوق 

فرمودند: فرشتگان به سه نفر نزديك  روايت است كه پيامبر از عمار بن ياسر 

و  ،استفاده كننده از بوي خوش زعفران )عطر مخصوص زنان( ،ي كافرشوند: مردهنمي

 ين كه )بعد از جنابت( وضو بگيرد.فرد جنب مگر ا

 بوي بد و كريه -3

َدنَاِ»ِ: قَاَل،ِقَاَلَِرُسوُلِاللَّه َِِعْنَِجاب رِ َِمْسج  َِفاَلِيَ ْقَرَبنَّ َمْنَِأَكَلِم ْنَِهذ ه ِالشََّجَرة ِاْلُمْنت َنة 
ْنُس. 3ِِ«فَإ نَِّاْلَماَلئ َكَةِتََأذَّىِم مَّاِيَ َتَأذَّىِم ْنُهِاْْل 
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فرمودند: هر كس از اين درخت بد  روايت است كه پيامبر بن عبد اهلل از جابر 

شود بو )سير و پياز( بخورد به مسجد ما نزديك نشود زيرا از آنچه انسان اذيت مي

 شوند.فرشتگان اذيت مي

 انداختن آب دهن از طرف راست در حال نماز -1

َِِعْنِأَب يُِهَريْ َرَةِ يِإِ »قَاَل:َِِعْنِالنَّب يِّ َذاِقَاَمَِأَحدُُكْمِإ َلىِالصَّاَلة َِفاَلِيَ ْبُصْقَِأَماَمُه،ِفَإ نََّماِيُ َناج 
َِتحِْ َِأْو َِيَسار ه ، َِعْن َِوْلَيْبُصْق َِمَلًكا، ِيَم ين ه  َِعْن ِفَإ نَّ ِيَم ين ه  َِعْن َِواَل ُه، ُِمَصالَّ ِف ي َِداَم َِما َِقَدم ه ِاللََّه َت

1ِِ«فَ َيْدف نُ َها.
فرمودند: هرگاه يكي از شما نماز را شروع  يت است كه پيامبرروا از أبوهريره 

باشد با نمود آب دهان خود را جلو خويش نيندازد زيرا تا زماني كه در محل نمازش مي

كند و همچنين از انداختن آب دهان از سمت راست خويش نيز خدا مناجات مي

بنابراين آب دهان را از  ،اي وجود داردخودداري نمايد زيرا در طرف راست او فرشته

 طرف چپ انداخته يا زير پايش دفن كند. 

 وجود زنگوله، آالت لهو و لعب -6

﴿             

                        

  ﴾ [24 -20 :سراءإلا] 

به شيطان( فرمودند: برو و هر كس از آنان كه از تو تبعيت كند پس  )خداوند خطاب»

ست، و هر كس از ايشان را كه توانستي با به درستي جهنم كيفر فراواني براي شما ا

ات را براي آنها گسيل دار، و در صداي خودت تحريك و خار كن و لشكر سواره و پياده
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ي شيطان بجز نيرنگ و ثروت و فرزندانشان شركت كن و به آنان وعده بده، و وعده

 .«فريب نيست

.»قَاَل:َِِأنََِّرُسوَلِاللَّه ِ َعْنِأَب يُِهَريْ َرَةِ 1ِ«اْلَجَرُسَِمَزام يُرِالشَّْيطَان 
 هاي شيطان است.فرمودند: زنگوله از آهنگ روايت است كه پيامبر از أبوهريره 

َِكْلٌبَِواَلَِجَرسٌِ» قَاَل:َِأنََِّرُسوَلِاللَّه ِ َعْنِأَب يُِهَريْ َرَةِ 2ِ«اَلَِتْصَحُبِاْلَماَلئ َكُةِرُفْ َقًةِف يَها
فرمودند: فرشتگان جماعتي را كه در آن سگ  كه پيامبر روايت است از أبوهريره 

 كنند.يا زنگوله باشد، همراهي نمي

ِعنها ِاهلل ِرضي َِعائ َشَة ِ َعْن ِاللَّه  َِرُسوَل َِسم ْعُت ِِقَاَلْت: ِف يه ِ»يَ ُقوُل: ِبَ ْيًتا ِاْلَماَلئ َكُة َِتْدُخُل اَل
3ِ«َجَرٌس.

فرمودند: مالئكه به منزلي كه مي شنيدم كه از عايشه روايت است كه گفت از پيامبر

 شوند.در آن زنگوله باشد وارد نمي

گوييم فريب دشمنان اسالم را نخوريد زيرا كه ي مؤمنين ملتزم به دين ميبه كليه

دانند بلكه در مزامير ابليس و صداي آالت لهو و لعب را آرام بخش روح و روان مي

خواهند ما را به سوي ه سردستگي ابليس ميهاي شيطان صفتانه بحقيقت آنان با اين گفته

 نفاق و فساد در دنيا كه آرزوي آنهاست و غذاب اخروي كه جهنم باشد بكشانند.

 اماكن وجود صليب، تصاوير و مجسمه -1

4ِ«ْوَِتَصاو يُر.اَلَِتْدُخُلِاْلَماَلئ َكُةِبَ ْيًتاِف يه َِتَماث يُلِأَِ»:  قَاَلِقَاَلَِرُسوُلِاللَّه ِ َعْنِأَب يُِهَريْ َرَةِ
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فرمودند: مالئكه به منزلي كه در آن مجسمه  روايت است كه پيامبر از أبوهريره 

 گردند.يا عكس باشد وارد نمي

ي هر مؤمني است كه منزل خود را از وجود صليب ، عكس و مجسمه خالي شايسته

ا و عكسهاي هنمايد مگر آنچه كه شرع آنها را مستثني كرده همانند: اسباب بازي بچه

روي كارت شناسايي ، پول و مدارك رسمي و همچنين عكس هاي غير جاندار مثل: 

كنند احاديث صريح ها كه سعي ميطبيعت، درختان، كوهها و باغها. و از تاويالت بعضي

هاي متعددي تاويل كنند بدور باشيم.را به گونه پيامبر

َيِالَعْنَِعائ َشَةِأُمِِّاْلُمْؤم ن يَنِ َهاَرض  أَن ََّهاِقَاَلْت:ِأَن ََّهاِاْشتَ َرْتِنُْمُرَقًةِف يَهاَِتَصاو يُرِفَ َلمَّاِرَآَهاَِرُسوُلِِلَُّهَِعن ْ
ِ ِأَُتوُبِإ َلىِاللَِّاللَّه  َيَة،ِفَ ُقْلُتِيَاَِرُسوَلِاللَّه  ِاْلَكَراه  ِفَ َلْمِيَْدُخْلُهِفَ َعَرْفُتِف يَِوْجه ه  ه ِقَاَمَِعَلىِاْلَباب 

َِوإ َلىَِرسُِ ِِول ه  ِاللَّه  َِرُسوُل َِأْذنَ ْبُت؟ِفَ َقاَل َِلَكِل تَ ْقُعَدِ»ِ:َماَذا ِقُ ْلُتِاْشتَ َريْ تُ َها ِالنُّْمُرَقة  ِبَاُلَِهذ ه  َما
َهاَِوتَ َوسََّدَهاِفَ َقاَلَِرُسوُلِاللَّه ِ ِيَ ْوَمِاْلق َياَمة ِيُ َعذَّبُوَنِفَ يُ َقاُلَِلُهمَِِْعَلي ْ َِأْصَحاَبَِهذ ه ِالصَُّور  :َِأْحُيواِإ نَّ

1ِ«َماَِخَلْقُتْمَِوقَاَل:ِإ نَِّاْلبَ ْيَتِالَّذ يِف يه ِالصَُّوُرِاَلَِتْدُخُلُهِاْلَماَلئ َكُة.
 گويد: بالشي خريدم كه تصاويري داشت، پيامبرعائشه ام المؤمنين رضي اهلل عنها مي

رتش ديدم، با ديدن آن بالش جلو در ايستاده و وارد منزل نشد، آثار ناراحتي را در صو

كنم، چه گناهي نزد خدا و رسولش توبه مي عائشه رضي اهلل عنها گفت: اي رسول خدا 

 ام؟كرده

فرمود جريان اين بالش چيست؟ عائشه گفت: آن را جهت نشستن شما و  پيامبر

فرموند: سازندگان اين عكسها روز قيامت عذاب  ام. پيامبرتكيه دادنتان خريداري كرده

شود زنده كنيد آنچه را خلقت كرديد و فرمودند: همانا . و به آنها گفته ميشوندداده مي

 گردند.اي كه در آن عكس باشد وارد نميمالئكه به خانه
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 اماكن وجود سگ -1

ِ ِأَب يِطَْلَحَة َِِعْن ِاللَّه  َِرُسوَل َِِسم ْعُت ِصُِ»يَ ُقوُل: َِكْلٌبَِواَل ِف يه  ِبَ ْيًتا ِاْلَماَلئ َكُة َِتْدُخُل ِورَةُِاَل
1ِ«َتَماث يَل.

اي كه در آن سگ و فرمودند: فرشتگان به خانه پيامبر كه روايت است از أبوطلحه

 شوند.يا تصوير مجسمه باشد داخل نمي

ْبر يُلِِأَن ََّهاِقَاَلْت:َِواَعَدَِرُسوَلِاللَّه ِِرضيِاهللِعنهاَعْنَِعائ َشَةِ ف يَِساَعٍةِيَْأت يه ِف يَهاَِفَجاَءْتِِج 
ِرُِتِ  َِواَل َِوْعَدُه ِاللَُّه ُِيْخل ُف َِما َِوقَاَل: ِيَد ه ، ِم ْن ِفَأَْلَقاَها َِعًصا ِيَد ه  َِوف ي ِيَْأت ه ! َِوَلْم ِالسَّاَعُة ِثُمَِّْلَك ُسُلُه،

َِكْلٍبَِتْحَتَِسر ير ه ِفَ َقاَل:ِيَاَِعائ َشُةَِمَتىَِدَخَلَِهَذاِاْلَكْلُبَِهاُهَنا؟ِفَ َقالَِ ْرُو ْت:َِواللَّه َِماِاْلتَ َفَتِفَإ َذاِج 
ِ ِاللَّه  َِرُسوُل ِفَ َقاَل ْبر يُل ِج  َِفَجاَء ِفَُأْخر َج ِب ه  ِفََأَمَر ِفَ َقاَل:َِِدرَْيُت ِتَْأت  ِفَ َلْم َِلَك َِفَجَلْسُت َواَعْدتَن ي

َِكْلٌبَِواَلُِصورٌَة. َِكاَنِف يِبَ ْيت َكِإ نَّاِاَلَِنْدُخُلِبَ ْيًتاِف يه  2ِ«َمنَ َعن يِاْلَكْلُبِالَّذ ي
وعده داد  به رسول اهلل  عائشه رضي اهلل عنها روايت است كه گفت: جبرئيل  از

آيد. آن لحظه )موعود( فرا رسيد ولي جبرئيل نيامد! و كه ساعتي معين به ديدنش مي

فرمود: خدا و پيام آورانش خالف وعده عصايي كه در دستش بود به زمين انداخت و 

ير تخت خواب اوست فرمود: اين سگ چه كنند سپس متوجه شد كه بچه سگي زنمي

دستور داد؛ و  وقت داخل شده؟ گفتم: به خدا قسم من از آمدنش خبردار نشدم. پيامبر

فرمود: به من وعده دادي، منتظر  از خانه خارج كرده شد. و بعد جبرئيل آمد رسول اهلل 

اي نا ما به خانهات بود مانع ورودم شد. هماماندم ولي نيامدي؟! گفت: سگي كه در خانه

 شويم.كه در آن سگ و تصوير باشد وارد نمي

از ميان سگها تنها سگ نگهبان و شكار و زراعت مستثني هستند به شرط اينكه سگ 

شيطان است در صورت نگهداري از سگ  ي پيامبرسياه نباشد زيرا سگ سياه به فرموده
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ز دو قيراط از ثواب اعمالش گردند بلكه هر روها وارد منزل شخص نمينه تنها فرشته

 شود.كاسته مي

ِاللَّه َِِعْنِأَب يُِهَريْ َرَةِ َيٍةَِواَلَِأْرٍضَِِعْنَِرُسول  َِصْيٍدَِواَلَِماش  َِكْلًباِلَْيَسِب َكْلب  قَاَل:َِمْنِاقْ تَ َنى
ُِكلَِّيَ ْوٍم. ُقُصِم ْنَِأْجر ه ِق يَراطَان  1ِ«فَإ نَُّهِيَ ن ْ

فرمودند: كسي كه سگي را بجز سگ شكاري و  پيامبرروايت است كه  از ابوهريره 

 شود.از ثواب اعمالش كاسته مي سگ گله و سگ زمين زراعي نگه دارد هر روز دو قيراط

فراموش نكن! لشكريان خداوند )فرشتگان( و لشكريان ابليس )شياطين( با هم در نبرد 

ن و جنود رحمان را از خود باشند زماني كه تو با اعمال و كارهاي خود لشكرياو ستيز مي

اي و چه مصيبتي بدتر كه كني اسباب تسلط جنود ابليس را بر خود مهيا نمودهدور مي

هاي ابليس و مدافعين مأمور يافته از طرف خداوند تو را رها كرده و در تير رس وسوسه

 كيست كه از تو محافظت نمايد؟! شياطين قرار بگيري؟!

ي عدم حضور مالئكه در آن حاالت و اماكن، حضور مالئكهدر احاديث باال منظور از 

باشد زيرا فرشتگان كاتبين اعمال و باقي مأمورين جهت ثبت اعمال و كردارها رحمت مي

 ي امور در كنار انسان هستند.و بقيه

 گيرندكساني كه مورد لعنت فرشتگان قرار مي

 كفار و مرتدين -5

﴿            

               ﴾ 
  [32 - 32 آل عمران:]

                                                                        

 2222رقم كتاب المساقات باب األمر بقتل الكالب و بيان نسخه  صحيح مسلم/ -1

 42باشد. صحيح بخاري رقم ي بزرگي كوه احد ميهر قيراط به اندازه 
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چگونه خداوند گروهي را راهنمايي كند كه بعد از ايمان آوردن و گواهي دادند به »

حقانيت پيامبر و آمدن معجزات و داليل روشن براي آنان، كافر شدند و خدا گروه 

ستمكاران را هدايت نخواهد كرد چنين كساني كيفرشان اين است كه لعنت خدا و 

 .«فرشتگان و تمام مردم بر آنان باشد

﴿                  ﴾ 
  [222 :ةبقرال]

ي مردم كساني كه كفر ورزيدند و در حال كفر مردند لعنت خدا و فرشتگان و همه»

 . «بر آنان خواهد بود

 ين اجراي دستورات و شريعت خداوندملحدين و مانع -1

ي تكنولوژي و پيشرفت گوي سبقت را برده ولي انسان قرن بيستم گرچه در قافله

بهره بودن از دين و اخالق در كام فسق و فجور و گمراهي و ضاللت فرو رفته بعلت بي

داند ولي پيشرفتي كه است و رمز سعادت بشري را در گام برداشتن بسوي تكنولوژي مي

افسار گسيخته و تحت نظام الحاد و كفر باشد به جايي نخواهد رسيد. انساني كه تصورش 

شود و مي بر اين است كه دين مانع پيشرفت و تقرقي است و سد راه خدا و رسول

آورد غافل است كه اجراي احكام خدا را يك نوع تحجر و عقب افتادگي به حساب مي

 آورد. عنت خدا و فرشتگان را به بار مياين طرز فكر اسباب ذلت و خواري و ل

هايي مشاهده بلكه تحصيل كرده ،جاي بسي تأسف است كه نه تنها كفار و مشركين

دانسته و  گردند كه احكام ديني خاصتاً تعذيرات و قصاص را مخصوص زمان پيامبرمي

دا دور دانند. اين جاست كه نادانسته از رحمت خمي اجراي آن را در اين زمان ناممكن

 گيرند. افتاده و مورد خشم و غضب او قرار مي

كه مانع اجراي حكمي گردد لعنت خدا و فرشتگان و تمام  در حديثي اشاره شده كسي

 مردم بر او خواهد بود.
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ِ َِعبَّاٍس ِْبن  ِ َعن  ِاللَّه  َِرُسوُل ِقَاَل نَِ»ِ:قَاَل ِبَ ي ْ َِحاَل َِفَمْن ِيََدْيه ، ِفَ َقَوُد َِعْمًدا ِقَ َتَل َنهَُِمْن َِوبَ ي ْ ُه
َِأْجَمع يَن.  1ِ«فَ َعَلْيه َِلْعَنُةِاللَّه َِواْلَماَلئ َكة َِوالنَّاس 

كسي كه به عمد فردي را به قتل رساند دستانش را ببنديد ) او را قصاص كنيد( و 

 ي مردم بر او باد.كسي كه مانع اجراي حكم بر قاتل گردد لعنت خدا و مالئكه و همه

ي مال يا حال چه به وسيله ،ست كه مانع اجراي حكمي شدهاگر اين وضعيت فردي ا

پس وضع حاكم يا مسئولي كه مانع اجراي نماز و احكام شريعت  ،رشوه يا مقامش باشد

ِنعمِالوكيل.ِوِحسبناِاهللشود چيست؟! مي

 بدعت گزاران در دين و حاميان آنها -4

ُِعَباٍدِقَاَل، ِْبن  ه َِوَمْنَِأْحَدَثَِحَدثًاَِأْوِ»: َرُسوُلِاللَّه ِِقَالََِِعْنِقَ ْيس  َمْنَِأْحَدَثَِحَدثًاِفَ َعَلىِنَ ْفس 
َِأْجَمع ينَِ 2ِ.«آَوىُِمْحد ثًاِفَ َعَلْيه َِلْعَنُةِاللَّه َِواْلَماَلئ َكة َِوالنَّاس 

ِ ُِأخَري: ِف يِر َوايٍَة َِأْحَدَثِف يَها»َو َِفَمْن ِإ َلىِثَ ْوٍر َِعْيٍر ِبَ ْيَن َِما َِحَرٌم ِآَوىُِمْحد ثًاِِاْلَمد يَنُة َِأْو َحَدثًا
َِأْجَمع ينَِ 3ِ.«فَ َعَلْيه َِلْعَنُةِاللَّه َِواْلَماَلئ َكة َِوالنَّاس 

كسي كه بدعتي را انجام دهد فرمودند:  روايت است كه پيامبر از قيس بن عباد 

ي شود و كسي كه بدعتي را بوجود آورد و يا بوجود آورندهپس گناهش شامل حالش مي

 ي مردم بر او خواهد بود.ياري و حمايت نمايد لعنت خدا و فرشتگان و همهبدعت را 

باشد پس كسي كه در آن و در روايت ديگر: حرم مدينه بين دو كوه عير و ثور مي

ي )مدينه( بدعتي بياورد يا محافظ بدعت گزاران باشد پس لعنت خدا و فرشتگان و همه

 مردم بر او خواهد بود.

                                                                        

  4222وم رقم / سنن ابوداود كتاب الديات باب في من قتل في عميا بين القحديث صحيح -1

  4203/ سنن ابوداود كتاب الديات باب أيقاد المسلم بالكافر رقم حديث صحيح -2

  2023رقم  كةصحيح مسلم/ كتاب الحج باب فضل المدينه و دعاء النبي فيها بالبر -3
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 كندا استجابت نميزني كه شوهرش ر -3

َِِعْنِأَب يُِهَريْ َرَةِ َهاِ»قَاَل:َِِعْنِالنَّب يِّ َِلَعَنت ْ يَء ِفَأََبْتَِأْنَِتج  ه  ِإ َلىِف َراش  َِدَعاِالرَُّجُلِاْمَرأَتَُه إ َذا
 1«اْلَماَلئ َكُةَِحتَّىُِتْصب َح.

 فرمودند: هنگامي كه مردي همسرش را به پيامبرروايت است كه  از أبوهريره 

فرشتگان او را تا صبح لعنت  ،خوابگاهش فرا خواند و همسرش از آمدن امتناع ورزيد

 كنند. مي

ع(و در روايتي:   2تا زماني كه به خوابگاهش باز نگرديده است. )َحتَّيَِترج 

 كسي كه با آهن بسوي برادر مؤمنش اشاره كند -1

ِ ِأَب يُِهَريْ َرَة ِ َعْن ِالنَّب يِّ ِ َعْن ِ»قَاَل: َِحتَّىَِمْن ِتَ ْلَعُنُه، ِاْلَماَلئ َكَة ِفَإ نَّ ِب َحد يَدٍة يه  ِإ َلىَِأخ  َأَشاَر
َب يه َِوأُمِّه . َِكاَنَِأَخاُهَِل    3«َيَدَعُهَِوإ ْن

كه با آهني به طرف برادر  فرمودند: كسي پيامبرروايت است كه  از أبوهريره 

زماني كه آن را كنار بگذارد اگر كنند، تا ها او را لعنت ميفرشته ،)مسلمانش( اشاره نمود

 چه برادر پدر و مادريش باشد.

 ناسزا گويان به صحابه  -6

َِعباٍسِ َِِعْنِبن  ِ»قَاَل:ِِأّنَِرسولِاهلل  َِوالنَّاس  َِوالَمالَئ َكة  ِاهلل  َِلعَنُة َِاْصَحاب يِفَ َعَليه  َمْنَِسبَّ
4ِ«َأجَمع يَن.

                                                                        

 2220فراش زوجها رقم  ةمهاجر ة/ كتاب النكاح باب إذا باتت المرأصحيح بخاري -1

 2224فراش زوجها رقم  ةمهاجر ةالنكاح باب إذا باتت المرأكتاب صحيح بخاري/  -2

 1222بالسالح إلي مؤمن رقم  ةو األدب باب نهي عن اإلشار الصلةكتاب بر / صحيح مسلم -3

 1043رقم  سلسله صحيحه - 21232رقم حديث حسن/ معجم الطبراني الكبير  -4
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گويد  د: هر كس به أصحابم ناسزافرمودن پيامبرروايت است كه  از ابن عباس 

 ي مردم بر او باد.لعنت خدا و فرشتگان و همه

 دهدكسي كه جواب سالم را نمي -1

ُِصَويًِ»ِ:قَاَل،ِقَاَلَِرسوَلِاهلل َِِعنِأب يُِهري رَةِ ِل َل سالَم  ِالطَّر يق،ِم نَِذل َك:ِوَِِا نَّ َِكَمَنار  َمنارًا
ِ ِاهلَل ِبِ وََِِانَِتعُبَد َِشيئًا،الُِتشر ْك ِالَمفُروَضَة،وَِِه  ِالصَّالَة ِالَبيَت،وَُِِتؤت يِالزَّكاَة،وَِِتُق يَم َتُصوَمِوََِِتُحجُّ

ِالُمنَكرِ  َِعن  َِوالنَّهَي ِب الَمعروف  َِواََلمَر ِرََمضاَن، َِعَليه م،وََِِشهَر َِدَخلَت ِا ذ ِبَيت َك َِاهل  َِعَلي َِتسل يَمَك
ِالوَِ ِم َن ِب ه َِعَليَِمنَِمَررَت ِالَمالئ َكةَُِتسل يَمَك َِعَليَكَِردَّتَِعَليه م ِفَإ نَِردُّوا ا نَِلمِيَ ُردُّواِوَُِِمسل م يَن؛

ِتَ رََكهُِوََِِعليَكَِردَّتَِعَليكَِ َِلَعَنتُهمَِاوَِسَكَتتَِعنُهم؛َِفَمنِتَ َرَكَِشيئًاِم نَِذل ك؛ِفَ ُهَوَِسهٌمِم َنِاْل سالم 
1ِ«َمنِنَ َبَذُهنَِّفَ َقدَِولَّيِاْلسالَمِظَهَرُه.وَِ

فرمودند: همانا براي اسالم نور و عالئمي  پيامبرروايت است كه  از أبوهريره 

را عبادت  خداوند  ،همانند عالئم راه وجود دارد و از جمله اين عالئم اين است كه

نموده و براي او شريك قرار ندهي و نماز فرض را به پا داري و زكات داده و حج 

ي رمضان را گرفته و امر به معروف و نهي از منكر كني ي خدا را انجام دهي و روزهخانه

ات وارد شدي و يا از مقابل مسلمانان گذر كردي بر آنها سالم و هرگاه بر اهل و خانواده

دهند و اگر جواب كني پس اگر آنها جواب سالمت را بدهند فرشتگان جواب آنها را مي

كنند يا نسبت به آنها ا لعنت ميسالمت را ندادند فرشتگان جواب تو را داده و آنها ر

كنند پس هر كس چيزي ) از نورها و عالئم اسالم( را رها كند پس قسمتي از سكوت مي

اسالم را ترك نموده است و اگر از روي سستي آنها را ترك كند پس اسالم را پشت 

 سرش قرار داده است.

                                                                        

الراغب المتمني في تخريج أحاديث  ةلعجا - 412حديث صحيح/ الطبراني في مسند الشاميين رقم  -1

 222رقم عمل اليوم و الليله إلبن السني 





 

 

 

 چهارم:فصل 

 ي مالئكه با كفاررابطه

مورد نفرين و لعنت  ل شرك و عدم ايمان به خدا و پيامبرفرشتگان كفار را به دلي

 دهند. قرار مي

﴿            

               ﴾ 
 [32 - 32 آل عمران:]

كند كه بعد از ايمان آوردن و گواهي دادن به چگونه خداوند گروهي را راهنمايي»

حقانيت پيامبر و آمدن معجزات و داليل روشن براي آنان، كافر شدند و خدا گروه 

ن را هدايت نخواهد كرد چنين كساني كيفرشان اين است كه لعنت خدا و ستمكارا

 .«فرشتگان و تمام مردم بر آنان باشد

ِ ِأَب يُِهَريْ َرَة ِ َعْن ِاللَّه  َِرُسوُل ِقَاَل ِإ نِّيِ:ِ»قَاَل: ِفَ َقاَل: ْبر يَل، ِج  َِدَعا َِعْبًدا َِأَحبَّ ِإ َذا ِاللََّه إ نَّ
بَُّه.ِقَِ ِفََأح  ُِفاَلنًا بُّ بُّوُه،ُِأح  ِفََأح  ُِفاَلنًا بُّ ُِيح  ِاللََّه ِفَ يَ ُقوُل:ِإ نَّ ِيُ َناد يِف يِالسََّماء  ْبر يُل،ِثُمَّ بُُّهِج  اَل:ِفَ ُيح 

ِفَ ي َِ ْبر يَل ِج  َِدَعا َِعْبًدا ِأَبْ َغَض َِوإ َذا ِاَْلَْرض  ِف ي ِاْلَقُبوُل َِلُه ِيُوَضُع ِثُمَّ ِقَاَل ِالسََّماء  َِأْهُل بُُّه ِإ نِّيِفَ ُيح  ُقوُل
ِالسََّماء ،ِإ نَِّاللََّهِيُ ْبغ ُضُِفاَلِأُبِْ ْبر يُل،ِثُمَِّيُ َناد يِف يَِأْهل  نًاِفَأَْبغ ُضوُه،ِغ ُضُِفاَلنًاِفَأَْبغ ْضُه،ِقَاَل:ِفَ ُيْبغ ُضُهِج 

.   1«قَاَل:ِفَ يُْبغ ُضونَُهِثُمَُِّتوَضُعَِلُهِاْلبَ ْغَضاُءِف يِاَْلَْرض 

اي را دوست بدارد گاه خدا بندهدند: هرفرمو روايت است كه پيامبر از أبوهريره 

فرمايد: من فالني را دوست دارم تو نيز دوستش بدار، پس خواند و ميجبرئيل را فرا مي

گويد: دهد و ميدارد. سپس جبرئيل در آسمان ندا سر ميجبرئيل نيز او را دوست مي

                                                                        

 1202رقم و آداب باب إذا أحب اهلل عبدا حببه الي عباده  الصلةكتاب البر و  صحيح مسلم/ -1
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نيز او را دوست  خداوند فالني را دوست دارد شما نيز او را دوست بداريد. اهل آسمان

اي را مورد خشم شود و هرگاه خدا بندهدارند سپس مورد قبول اهل زمين نيز واقع ميمي

ام تو هم او فرمايد: من فالني را مورد خشم قرار دادهخوانده و ميقرار دهد جبرئيل را فرا

شم دهد كه خداوند بر فالني خرا مورد خشم قرار بده سپس جبرئيل در آسمانها ندا مي

گيرند سپس خداوند بغض گرفته است شما نيز بر او خشم بگيريد، آنها نيز بر او خشم مي

 دهد.اهل زمين را برايش قرار مي يو كينه

 ي مالئكه با كفار در زمان وفاترابطه

﴿             

                      

                

  ﴾ [:20 األنعام] 

چه كسي ستمكارتر از كسي است كه دروغي به خدا ببندد يا اينكه بگويد به من »

وحي شده است و اصالً به او وحي نشده باشد و يا كسي بگويد: من همانند آنچه خدا 

اند و هاي مرگ فرو رفتهببيني هنگامي كه ظالمان در سختي كنم و اگرنازل كرده نازل مي

گويند جان خود را خارج سازيد امروز مجازات فرشتگان دستها را گشوده به آنان مي

اي در برابر دروغهايي كه به خدا بستيد و در برابر آيات او تكبر ورزيديد، خوار كننده

 .«خواهيد ديد

﴿                  

            ﴾[13 -12 :محمد]ِ
حال آنان چگونه خواهد بود آن هنگام كه فرشتگان مأمور قبض روح به سراغشان »

گيرند، اين عذاب بدان خاطر ها و پشتهايشان را زير ضربات خود ميچهره آيند ومي
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كه خدا را آورد و از چيزيكردند كه خدا را به خشم مياست كه آنان از چيزي پيروي

 .«آمد و لذا خداوند اعمالشان را مردود گردانيدسازد بدشان ميمي خشنود

رد فرشتگان عذاب با كفار بسيار الموت اشاره شد برخوهمان طوري كه در مورد ملك

 در حديث طوالني چنين شرح دادند: شديد خواهد بود و پيامبر

َر(»... ِاْلَعْبَدِاْلَكاف َرِ)َوِف يِر َوايٍَةِاْلَفاج  َرة ِنَ َزَلَِِوإ نَّ نْ َياَِوإ قْ َباٍلِم ْنِاْْلخ  َِكاَنِف يِاْنق طَاٍعِم ْنِالدُّ إ َذا
ِ«…إ لَْيهِ 

ي جدايي و وداع با دنيا و استقبال افر )در روايتي فاجر( در لحظهي ككه بندههنگامي

هاي سياه از آسمان بر او گير، با چهرهگيرد فرشتگاني خشن و سختاز آخرت قرار مي

بيند اطراف او شوند كه لباس)كفن( مويي جهنم همراه دارند تا جائي كه چشم مينازل مي

گويد: اي روح خبيث الي سرش نشسته ميالموت آمده باگيرند سپس ملكرا فرا مي

( فرمود: روح در بدنش پراكنده شده و بسوي غضب و خشم خدا خارج شو. )پيامبر

شود كشد همانند سيم خاردار كه از ميان پشم خيس بيرون كشيده ميفرشته روحش را مي

زمين و  گردد(، )تمامي فرشتگان بين آسمان و)پس رگها و عصبها به همراه آن پاره مي

شود و مي فرستند و درهاي آسمان بر روحش بستهي فرشتگان آسمان بر او لعنت ميهمه

كند كه آن روح از مقابل او عروج هيچ درباني نيست مگر اينكه از خداوند درخواست مي

ي چشم به الموت روحش را گرفت فرشتگان عذاب به اندازهنكند( پس وقتي كه ملك

كنند تا اينكه آن را در لباس مويي جهنم قرار دهند و روح از جسد هم زدن آن را رها نمي

گردد، سپس آن را باال شود خارج مياي كه در زمين يافته ميمانند بدترين بوي مرده

كنند اين روح گذرد مگر اينكه آنها سؤال ميبرند، و بر هيچ جمعي از فرشتگان نميمي

ترين نام كه در دنيا ر فالني و او را با زشتگويند: فالني پسخبيث از آن كيست؟ پس مي

گيرند رسد پس برايش اجازه ورود ميزنند تا اينكه به انتهاي آسمان دنيا ميداشته صدا مي

 ﴿ تالوت كردند: شود. سپس پيامبردري گشوده نمي         
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                ﴾ [43 :عرافألا] « درهاي آسمان بر روي

 شوند تا اينكه شتر از سوراخ سوزن عبور كند.شوند و وارد بهشت نميآنها باز نمي

 ي مرا در سجين بنويسيد.فرمايد اسم بندهو خداوند مي

 ي فرشتگان با كفار بعد از مرگرابطه

 الف( عالم برزخ:
 دهند.، فرشتگان كفار و منافقين و فجار را شديداً مورد تعذيب قرار ميدر اين عالم

﴿              

﴾ [:42 غافر]ِ
شود زي كه قيامت برپا ميشوند و روهر صبحگاه و شامگاه بر آتش جهنم عرضه مي»

 .«ترين عذابها وارد كنيددهد آل فرعون را در سختخداوند دستور مي

 شود.هاي عذاب عرضه ميو آتش بر آنها به دستور خداوند توسط فرشته

 قيامت:  ب(

﴿                     

                    

                    

  ﴾ [21 - 22 :زمرال] 

شوند و هنگامي كه به دوزخ رسيده و كافران گروه گروه به سوي جهنم رانده مي»

گويند آيا پيامبراني از خودتان شود و نگهبانان جهنم به آنها ميدرهاي آن گشوده مي

آيات پروردگارتان را براي شما بخوانند، و از رويارويي چنين روزي شما را  اند كهنيامده

 آري، و ليكن فرمان عذاب الهي بر كافران ثابت و قطعي است.0 گويندبر حذر دارند؟! مي



 

 

 

 بخش چهارم
 

 ترند يا انسانها؟ها افضلفرشته

 چرا خداوند پيامبرانش را از جنس فرشتگان قرار نداده است؟ 

 ي به اسم فرشتگاننامگذار





 

 

 

 ترند يا انسانها؟ها افضلفرشته

ها بر بشر اقوال متعددي دارند و اين قضيه بيشتر در علما در مورد برتري فرشته

به گروه معتزله و موافقين ايشان بر  ،هاي متكلمين مطرح گرديده و اساس خالفكتاب

عيد بن عاص چنين گردد. ابن عساكر در تاريخش در شرح حال اميه بن عمرو بن سمي

گويد: در يكي از روزها عمر بن عبدالعزيز در حالي كه جماعتي نزد او بودند گفت: مي

ي قرآن استدالل هيچ كس نزد خداوند از فرزندان نيكوكار آدم عزيزتر نيست و به اين آيه

 ﴿ كرد:                      ﴾ [2 :البينة]ِِ
اميه بن عمرو كه در جلسه حاضر بود عمر را تأييد نمود و عراك بن مالك گفت: 

هاي خدا به سوي ها عزيزترين مخلوقاتند زيرا آنها خدمتگزاران ملك خدا و پيكفرشته

﴿ ي:باشند و همچنين به آيهأنبيا مي                        

   ﴾1 .اشاره كرد 

پروردگارتان شما را از خوردن اين درخت نهي نكرده مگر به خاطر اينكه )اگر از آن 

 بخورند( فرشته خواهيد شد يا جاودانه )در بهشت( خواهيد ماند.

القرضي نموده و گفت: اي أبا حمزه رأي به محمد بن كعب بن  عمر بن عبدالعزيز رو

او را با دستش خلقت و  ،تو چيست؟ محمد بن كعب گفت: خداوند آدم را گرامي داشته 

به فرشتگان دستور سجده بر او داده و از فرزندانش انبيا و پيامبران  ،در او روح دميده 

ي عمر را يل نظريهآيند و با اين دالقرار داد و او كسي است كه فرشتگان به ديدارش مي

 مورد تأييد خويش قرار داد.

وجه  به هيچ برتري انسان و فرشته يدر قضيه اينجا خالفي نيست كه كفار يا منافقين در

   ﴿ باشند.تر ميتر و بلكه گمراهاز حيوانات پست گردند زيرا آنهامطرح نمي

                                                                        

 [13]األعراف:  -1
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 ﴾ [ :222األعراف] كه ذات بشر از ذات مالئكه ،باشدمقصود از برتري اين نمي و

باشد كه به دليل غلبه بر هاي صالح و نيكوكاري ميباشد بلكه منظور انسانبهتر و برتر مي

 يابند.باشند برتري ميهايي كه فاقد غرايز ميغرايز نفساني و انجام اعمال صالح بر فرشته

ترند باعتبار گويد: انسانهاي صالح افضلمي است كه تيميهقول راجح گفتار ابن  و

شدند و از نعمات بهشت استفاده برده و به سعادت  بهشتنهايتشان هنگامي كه وارد 

باعتبار ابتدا، زيرا اكنون فرشتگان در رفيق  ترندافضلديدار خداوند رسيدند و مالئكه 

  1ر عبادتند.و تحميد پروردگار مشغول و غرق د تقديسباشند و فقط به اعلي مي

 چرا خداوند پيامبرانش را از جنس فرشتگان قرار نداده است؟ 

چون طبيعت فرشتگان مخالف سرشت، ذات و فطرت بشر است، در اين صورت برقرار 

كردن رابطه كه بدون آن تبليغ و رساندن احكام خدا به مردم كه هدف اصلي پيامبران است 

اي خود نزد رسول مي كه جبرئيل با صفات فرشتهبود تا جايي كه هنگاناممكن يا دشوار مي

ي بود. مانند: واقعهكه يك بشر است سخت و مشكل مي آمد بر رسول اهلل مي اهلل 

براي اولين بار در غار حرا در پي بشارت به بعثت و پناه  آمدن جبرئيل نزد رسول اهلل 

اي بارز و آشكار بر اين نمونهبه ام المؤمنين خديجه رضي اهلل عنها كه  بردن رسول اهلل 

دارد كه ما در هر قوم و نژادي كه بر باشد بنابراين خداوند در كتاب خود اعالم ميمسئله مي

 كنيم. آفرينيم و نازل ميروي زمين باشند پيامبري از جنس و طبيعت آنها مي

﴿                

  ﴾ [:22 اإلسراء] ِ
اي را رفتند از آسمان فرشتهبگو اگر در زمين فرشتگان مستقر بوده و در آن راه مي»

 .«فرستاديمبعنوان پيغمبر بسويشان مي
                                                                        

 22/23الفتاوي مجموع -1
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وم و اگر براي فرض مثال قرار بود خداوند پيامبران خود را از جنس مالئكه براي عم

كرد بلكه آنها را اي آنها نازل نميبشر قرار دهد آنها را با چهره و خلق و سيرت فرشته

داد تا انسانها بتوانند با آنها رابطه بر قرار كرده و در صفات و ويژگيهاي بشر قرار مي

﴿ نمايد:نمايند آن طور كه قرآن ذكر مي از آنها أخذ را اسباب هدايت     

   ﴾ [2 :نعامألا] ِ
 . «آورديمداديم به شكل انسان در مياي قرار مي( را فرشتهو اگر او )پيامبر»

پس بايد بدانيم كه خداوند لطف و كرم و رحمت خويش را شامل تمام بندگانش 

 نموده كه پيامبران آنها را از جنس خودشان يعني بشر آفريده است.

﴿        ﴾ [222 :ةبقرال]ِِ
 .«ايماي از خودتان قرار دادههمان طور كه در بين شما فرستاده»

 نامگذاري به اسم فرشتگان

ي اجتماعي آن است كه پس از تولد فرزند، پدر و مادر براي يكي از عادات پسنديده

ك قابل شناسايي باشد. از او نامي انتخاب كنند تا با آن شناخته شود و براي دور و نزدي

آنجايي كه شريعت اسالم كامل بوده و هيچ چيزي را رها نكرده است به اين نكته نيز 

توجه نموده و به آن اهميت داده است و احكامي را وضع نموده كه نشانگر توجه دين به 

 باشد.مي اين موضوع

 ارند.علماء در مورد نام گذاري فرزندان به اسم فرشتگان اختالف نظر د

 دانند.قيم آن را مكروه ميامام مالك و ابن -2

ي اسمهاي از جمله»گويد: در فصل اسمهاي مكروه مي 1المودودتحفةقيم در كتاب ابن

 «باشد.ها مانند جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل ميمكروه نامگذاري به اسم فرشته
                                                                        

 232تحفة المودود باحكام المولود صفحه  -1
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ِبأسماءِ»فرمودند:  كند كه پيامبرامام بخاري در كتاب تاريخش نقل مي ِتسموا ال
ليكن اين حديث همانطور كه بيهقي به نقل از امام بخاري در جاي ديگر  1«المالئكة

 باشد.گويد: در اسناد آن نظر و اشكال ميمي

ي جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل را مكروه امام مالك نام گذاري به اسم سه فرشته

 دهد. دانسته و در بقيه حكم جواز مي

 دانند. نامگذاري به اسم فرشتگان را جايز ميجمهور علماء،  -1

از حماد بن سلمه در مورد كسي كه خود را جبرئيل و ميكائيل ناميده، سؤال شد ؟ 

  2گفت اشكالي ندارد.

اند و در حالي كه نام وجود داشته در ميان صحابه افرادي مانند مالك بن انس

 باشد.مي فرشته نگهبان جهنم نيز به مالك

گويد: در مذهب ما )شافعي( و مذهب جمهور علماء نامگذاري به اسم مي امام نووي

باشد. و دليل براي نامگذاري به نام پيامبران را ابراهيم، فرزند انبياء و فرشتگان جايز مي

 3ذكر نموده است. رسول اهلل 

أَنَت،َِأسَتغف ُركَِِب َحمد َك،َِأشَهُدَِأنِالَِوَِِب َحمد ه ،ُِسبَحاَنَكِاللَُّهمَِّوَُِِسبَحاَنِاهللِ » ِ«أَُتوُبِإ لَيكوَِِإ َلَهِإ الَِّ
ِ

 جمعه

 1424/القعدهذي/21

21/10/1312 
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الُِح  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ  ُجُل الصَّ أَنَّهُ قَاَل إِنَّ اْلَميَِّت تَْحُضُرهُ اْلَمََلئَِكةُ فَإَِذا َكاَن الرَّ

ُس الطَّيِّبَةُ َكانَْت فِي اْلَجَسِد الطَّيِِّب اْخُرِجي َحِميَدةً َوأَْبِشِري بَِرْوٍح قَالُوا اْخُرِجي أَيَّتَُها النَّفْ 

 َوَرْيَحاٍن َوَربٍّ َغْيِر َغْضبَاَن قَاَل فَََل يََزاُل يُقَاُل َذلَِك َحتَّى تَْخُرَج ثُمَّ يُْعَرَج بَِها إِلَى السََّماءِ 

ا فَيُقَاُل فََُلٌن فَيَقُولُوَن َمْرَحبًا بِالنَّْفِس الطَّيِّبَِة َكانَْت فِي اْلَجَسِد فَيُْستَْفتَُح لََها فَيُقَاُل َمْن هَذَ 

الطَّيِِّب اْدُخلِي َحِميَدةً َوأَْبِشِري بَِرْوٍح َوَرْيَحاٍن َوَربٍّ َغْيِر َغْضبَاَن قَاَل فَََل يََزاُل يُقَاُل لََها 

َماِء الَّ  ْوُء قَالُوا اْخُرِجي َحتَّى يُْنتََهى بَِها إِلَى السَّ ُجُل السَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َوإَِذا َكاَن الرَّ تِي فِيَها َّللاَّ

أَيَّتَُها النَّْفُس اْلَخبِيثَةُ َكانَْت فِي اْلَجَسِد اْلَخبِيِث اْخُرِجي َذِميَمةً َوأَْبِشِري بَِحِميٍم َوَغسَّاٍق 

َماِء فَيُْستَْفتَُح لََها فَيُقَاُل َوآَخَر ِمْن َشْكلِِه أَْزَواٍج فَََل يََزاُل َحتَّى  تَْخُرَج ثُمَّ يُْعَرَج بَِها إِلَى السَّ

َمةً َمْن َهَذا فَيُقَاُل فََُلٌن فَيُقَاُل ََل َمْرَحبًا بِالنَّْفِس اْلَخبِيثَِة َكانَْت فِي اْلَجَسِد اْلَخبِيِث اْرِجِعي َذِمي

ُجُل  فَإِنَّهُ ََل يُْفتَُح لَِك أَْبَواُب السََّماءِ  َماِء ثُمَّ تَِصيُر إِلَى اْلقَْبِر فَيُْجلَُس الرَّ فَتُْرَسُل ِمْن السَّ

ْوُء فَيُقَاُل لَهُ ِمْثلُ  ُجُل السَّ ِل َويُْجلَُس الرَّ الُِح فَيُقَاُل لَهُ ِمْثُل َما قِيَل لَهُ فِي اْلَحِديِث اْْلَوَّ  َما الصَّ

لِ   (1111)احمد/ قِيَل فِي اْلَحِديِث اْْلَوَّ

فرمودند: هنگام مرگ فرد مالئكه حاضر  روايت است كه پيامبر  ابوهريره  از

گويند: اي روح پاك كه در جسد پاكي بودي خارج شو اگر مرد صالحي بود مي ،گردندمي

و  ،اي و بشارت بده به رحمت و پاكي و پروردگاري غير خشمگينكه تو ستوده شده

از جسد خارج گردد سپس به سوي آسمان باال شود تا پيوسته اين جمالت به او گفته مي

شود شود او كيست؟ گفته ميد. گفته ميشوي ورود براي او گرفت ميبرده شده و اجازه

شود: خوشا به نفس پاكي كه در جسد پاكي بود. داخل شو كه تو فالني. پس گفته مي

د تا به سوي شوستوده شده هستي و بشارت بده... و همچنان به او اين جمالت گفته مي

 باشد.آسمان برسد كه بعد از آن خداوند عزوجل مي

گويند: اي روح ناپاك و خبيثي كه در جسم ناپاك و اگر مرد بدي بود مالئكه مي

خبيث هستي با قباحت و زشتي خارج شو و به آبي كه بسيار داغ و بدبو است و به 

شود تا اين جمالت گفته ميكيفرها و جزاهاي همانند آن بشارت بگير. پس همچنان به او 

شود كه در آسمان شود و خواسته ميوقتي خارج گردد. پس به سوي آسمان باال برده مي

شود: فالني. پس گفته شود اين شخص كيست؟ گفته ميبراي او باز شود پس گفته مي

باشي. پس آمد نميشود: اي روحي كه در جسم ناپاك و خبيث بودي مستحق خوشمي

قبر  گردد. پس از همان آسمان فرستاده شده تا بهتو درهاي آسمان باز نمي همانا براي
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شود و مرد بدكردار نشيند و به او همان سخنان اول گفته ميپس مرد صالح مي رسد.مي

 .ودشنيز در قبر نشسته و همان سخنان اول به او گفته مي


